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Ionilähteillä tuotetaan ioneita eli varattuja hiukkasia tai molekyylejä kiihdytinpohjaisen
fysiikan tutkimuksen tarpeisiin. Mikroaaltoionilähteitä käytetään myös teollisissa sovelluksissa, koska ne ovat pitkäikäisiä, kompakteja kooltaan ja niiden tuottamat suihkut
ovat pieniemittanssisia. Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, kuinka mikroaaltonilähteen magneettikenttäkonfiguraatio vaikuttaa ionilähteen suorituskykyyn. Suorituskyvyn
mittarina käytettiin tuotetun suihkun määrää sekä sen laatua eli emittanssia. Mittaukset suoritettiin kahdella magneettikenttäkonfiguraatiolla. Ensimmäiseksi tutkittiin
perinteisesti mikroaaltoionilähteissä käytettyä solenoidikonfiguraatiota ja toiseksi oktupolikonfiguraatiota. Magneettikenttäkonfiguraatioiden erojen tutkiminen on merkityksellistä,
koska oktupolikonfiguraation toteuttaminen on käyttö- ja kustannustehokkaampaa kuin
perinteisen solenoidikonfiguraation.
Mittauksien perusteella magneettikenttäkonfiguraation vaihdos ei juuri vaikuttanut suihkun emittanssiin. Kuitenkin, kun konfiguraatioita vertailtiin samoilla parametreillä, tuotti
oktupolikonfiguraatio huomattavasti pienivirtaisempaa suihkua kuin solenoidikonfiguraatio. Näiden tuloksien valossa voidaan olettaa, ettei mikroaaltoionilähteen perinteisissä
sovelluksissa kannatta siirtyä käyttämään oktupolikonfiguraatiota.
Pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin myös käytetyn diagnostiikkalaitteiston toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Diagnostiikkalaitteistoon kuuluu emittanssin mittaamiseen
käytetty Allison-skanneri sekä tutkielmaa varten kehitetty ohjausyksikkö. Teoreettisesti
tarkasteltuna näyttää, että käytetty Allison-skanneri ei kykenisi vaadittuun tarkkuuteen.
Mittaukset ja simulaatiot kuitenkin osoittavat, että skannerilla saadaan tarkkoja tuloksia mitatuille suihkuille. Tutkielman aikana selvisi, että on tarvetta kehittää suihkun
analyysiä helpottava ja nopeuttava erillinen analyysiohjelma. Ohjelma tullaan kehittämään tämän tutkielman valmistumisen jälkeen. Ohjelmaa ja tutkimuksen tuloksia
tullaan hyödyntämään jatkossa, Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen ionilähderyhmän ”Magneettikenttärakenteen vaikutus ECR-ionilähteen suorituskykyyn” hankkeessa.
Avainsanat: Mikroaaltoionilähde, emittanssi, suihkun laatu
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Abstract
Kosonen, Sami
The effect of magnetic field configuration on the performance of microwave ion source
Master’s thesis
Department of Physics, University of Jyväskylä, 2018, 67 pages.

Ion sources are used to produce ions for accelerator based research. Microwave ion sources
are also used in industrial applications as they have good properties such as a long lifetime,
compact size and they produce low emittance beams. This thesis investigates the effect
of a magnetic field configuration on the performance of a microwave ion source. Beam
current and emittance is used as a measure of performance. Measurements were made
using two different kinds of magnetic field configurations. First is a solenoid magnetic
configuration which is the traditional configuration for a microwave ion sources and the
second one is an octupole magnetic configuration. The production of an octupole magnetic
configuration is more cost-effective and efficient than the traditional solenoid magnetic
configuration.
Emittance of the produced beam is not affected greatly by a change of configuration.
However from the solenoid configuration the measured beam currents were significantly
higher than in the octupole configuration when the same measurement parameters where
used. In the light of these results it is unlikely that in traditional uses of microwave ion
source it is worth to make the change from solenoid to octupole configuration.
The applicability and functionality of diagnostic equipment used in this thesis are also
studied. The diagnostic equipment consist of an Allison scanner which is used for emittance
measurements and its control unit built for the thesis. Theoretical calculations indicate
that the resolution of the Allison scanner is not enough for the measurements done with
the microwave ion source. However simulations and measurements done in this thesis
show that the results of the measurements are accurate. It also became clear that there is
a need for beam analysis software which would make the beam analysis faster and more
effortless. This software is being developed after this thesis. The software and results
of this study will be used in University of Jyväskylä Department of Physics ion source
team’s project “The effect of magnetic field configuration on the performance
of minimum-B ECR ion sources”.
Keywords: Microwave ion source, emittance, quality of ion beam
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1

Johdanto

Tutkielmassa perehdytään mikroaaltoionilähteen toimintaan ja hiukkassuihkun muodostukseen. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka merkittävä vaikutus käytetyllä
magneettikenttäkonfiguraatiolla on mikroaaltoionilähteen suorituskykyyn. Tulevassa hankkeessa Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen ionilähderyhmä jatkaa tutkimuksia, joissa
pyritään selvittämään entistä tarkemmin magneettikentän vaikutusta ionilähteiden suorituskykyyn. Tutkielmassa tutkitaankin myös kehitetyn diagnostiikkalaitteiston toimivuutta
ja käyttökelpoisuutta tulevaa hanketta ajatellen.
Mikroaaltoionilähteen toiminta pohjautuu neutraalin kaasun ionisointiin, joka tapahtuu
ionilähteen plasmakammiossa. Ionisointi perustuu kaasussa olevien vapaiden elektronien
kiihdyttämiseen elektronisyklotroniresonanssia (engl. electron cyclotron resonance, ECR)
hyödyntämällä. Syklotroniresonanssissa plasmaan ajetuista mikroaalloista siirtyy energiaa
vapaille elektroneille. Elektronien kiihdyttämisen myötä tarpeeksi suurienergiset elektronit
pystyvät irrottamaan neutraaleista atomeista elektroneja. Elektronin irtoamisen myötä
atomista tulee ioni eli sähköisesti varattu atomi tai molekyyli. Tässä ketjureaktiossa
kaasusta muodostuu neutraaleista atomeista, ioneista ja elektroneista koostuvaa plasmaa.
Plasmasta voidaan muodostaa ionisuihku ekstraktoimalla ioneita plasmakammion ekstraktioreiän kautta suihkulinjaan. Ekstraktointi tapahtuu kammion ulkopuolella olevalla
ekstraktiojärjestelmällä, jossa käytetään korkeajännitettä ionisuihkun muodostukseen.
Magneettikenttä vaikuttaa etenkin ionilähteen ekstraktion kohdalla suihkun muodostukseen ja tästä johtuen myös suihkun laatuun. Suihkun laadun mittarina käytetään suihkun
emittanssia, joka kuvaa ionisuihkun hajontaa paikka- ja liikemääräavaruudessa eli faasiavaruudessa. Työssä käytettiin kahta magneettikenttäkonfiguraatiota. Ensimmäinen
oli mikroaaltoionilähteissä perinteisesti käytetty sähkömagneetilla toteutettu solenoidikenttä ja toinen taas kestomagneeteilla tuotettu niin kutsuttu oktupolikonfiguraatio.
Oktupolikenttää tutkitaan, koska sen toteuttaminen on yksinkertaisempaa ja edullisempaa sekä on myös mahdollista, että suihkun laatua saadaan parannettua verrattuna
solenoidikonfiguraatioon.
Ionilähteillä tuotetaan ioneita kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimuksen tarpeisiin. Mikroaaltoionilähteitä käytetään myös teollisissa sovelluksissa, koska ne ovat pitkäikäisiä, kompakteja kooltaan ja niiden tuottamien suihkujen emittanssi on pieni. Mikroaaltoionilähteet
ovat myös yksinkertaisia toteuttaa ja suhteellisen edullisia. [1] Etenkin mikroaaltoionilähteiden teollisten sovellusten alkuvuosina näitä käytettiin puolijohdeteollisuudessa puolijohteiden seostamisessa [2]. Tyypillisesti mikroaaltoionilähteillä tuotetaan vetyionisuihkuja
1

(katso esimerkiksi [3] ja [4]). Tässä tutkielmassa käytetään kuitenkin argonplasmaa, koska
vetyionisuihkun tutkimus vaatisi myös suihkun massaerottelun, mikä ei ole mahdollista
käytetyllä laitteistolla. Mikroaaltoionilähteen suorituskykyyn perehtyminen auttaa ymmärtämään myös yleisemmin niin sanottujen ECR-ionilähteiden (engl. Electron Cyclotron
Resonance Ion Source, ECRIS ) toimintaa. Mikroaaltoionilähteitä käytetään usein yhdenkertaisesti ionisoituneiden ionien tuotantoon, kun taas ECR-ionilähteillä voidaan tuottaa
moninkertaisesti ionisoituneita ioneita.
Tutkielman alussa käsitellään sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia varattujen hiukkasten liikeratoihin ja esitetään, kuinka syklotroniresonanssi-ilmiö lämmittää plasman
resonanssipinnalla olevia elektroneja. Yksittäisten hiukkasten käsittelystä siirrytään plasman kollektiivisiin ilmiöihin. Seuraavaksi käsitellään hiukkassuihkua ja siihen liittyviä
teorioita. Pääpaino on suihkun emittanssissa, koska suurimmassa osassa suoritetuista
mittauksista mitattiin emittanssia muiden muuttujien funktiona. Tutkielman keskivaiheessa esitetään käytetty mikroaaltoionilähde ja mittalaitteisto. Etenkin Allison-skannerin
ominaisuuksiin ja tarkkuuteen syvennytään, koska skanneria käytetään suihkun emittanssin mittaamiseen ja skannerin tarkkuuden täytyy olla riittävä, jotta mittausten
tulosten tulkitseminen on mahdollista. Luvussa esitellään myös tutkielmaa varten kehitettu ohjausyksikkö, jota käytetään Allison-skannerin ohjaamiseen, suihkusta saadun
datan lukemiseen ja tallentamiseen. Tutkielman loppupuolella perehdytään tehtyihin
mittauksiin ja mittauksista tehtyihin tulkintoihin.
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2
2.1

Teoreettiset lähtökohdat
Hiukkasradat sähkömagneettisissa kentissä

Epärelativistisilla nopeuksilla liikkuvalle varatulle hiukkaselle pätee sähkö- ja magneettikentässä Lorentzin voima [5]:
m

d
v = q(E + v × B),
dt

(1)

missä m on hiukkasen massa, v hiukkasen nopeus, q hiukkasen varaus, E sähkökentän
voimakkuus ja B magneettivuon tiheys.

2.1.1

Homogeeninen sähkö- tai magneettikenttä

Tarkastellaan tilannetta, jossa varattu hiukkanen liikkuu alueessa, missä sähkökenttä on
homogeeninen ja magneettivuon tiheys nolla. Tällöin yhtälö (1) saadaan muotoon:
m

d
v = qE.
dt

(2)

Integroimalla yhtälö (2) kaksi kertaa saadaan
r(t) =

1 qE 2
t + v0 t + r0 ,
2m

(3)

missä vo on hiukkasen alkunopeus ja r0 paikka ajan hetkellä nolla. Yhtälö (3) kuvaa
hiukkasen tasaisesti kiihtyvää liikettä sähkökentän vaikutuksesta. Vastaavasti alueessa
missä magneettivuon tiheys on homogeeninen ja sähkökenttä nolla yksinkertaistuu yhtälö
(1) muotoon:
d
m v = q(v × B).
(4)
dt
Hiukkasen nopeus v voidaan jakaa magneettivuon tiheyden kanssa samansuuntaiseen
nopeuteen vk ja magneettivuon tiheyttä kohtisuorasti vastaan olevaan nopeuteen v⊥ .
Samansuuntaisen nopeuden ristitulo magneettikentän kanssa on nolla. Tämän johdosta
d
v = 0 ja integroimalla tätä vielä kerran saadaan vk =vakio. Hiukkasen nopeus ei siis
dt k
muutu magneettivuon tiheyden suunnassa. Nopeuden magneettivuota vasten kohtisuoralle
komponentille pätee:
d
q
v⊥ = (v⊥ × B)
(5)
dt
m
3

ja koska v⊥ =

dr⊥
dt

voidaan yhtälö (5) integroida suoraan. Tästä saadaan
v⊥ =

q
((r − r0 ) × B),
m

(6)

missä r0 on niin kutsuttu hiukkasen ohjauskeskus. Määrittelemällä hiukkaselle syklotronitaajuus
qB
Ω=−
(7)
m
yhtälö (6) sieventyy muotoon
v⊥ = Ω × (r − r0 ).
(8)
Ottamalla yhtälöstä (8) ristitulo Ω kanssa ja ratkaisemalla r saadaan
r = r0 +

Ω × v⊥
,
Ω2

(9)

missä vΩ⊥ osaa kutsutaan hiukkasen Larmor-säteeksi ja tätä merkitään ρ:lla. Varattu
hiukkanen ajautuu magneettikentän vaikutuksesta pyörimään syklotronitaajuudella ympyräradalle, jonka säde on Larmorin säde.

2.1.2

Homogeeninen sähkö- ja magneettikenttä

Tilanteessa, missä varattu hiukkanen liikkuu alueella, jossa sähkö- ja magneettikenttä
molemmat ovat homogeenisia hiukkasen liikeyhtälö on
m

d
v = q(E + v × B).
dt

(10)

Sähkökenttä ja hiukkasen nopeus voidaan jakaa magneettikentän suuntaiseen ja sitä
kohtisuorasti vastaan oleviin komponentteihin, eli E = Ek + E⊥ ja v = vk + v⊥ . Samansuuntaisen osan ratkaisu on vastaava kuin pelkän homogeenisen sähkökentän tapauksessa
ja ratkaisu on esitetty yhtälössä (3). Kohtisuorasti magneettikenttää vastaan olevalle
osalle saadaan
d
m v⊥ = q(E⊥ + v⊥ × B).
(11)
dt
Ennen yhtälön (11) ratkaisua palataan Larmorin säteen käsitteeseen, joka oli määritelty
seuraavasti:
v⊥
ρ=
.
(12)
Ω
Yllä olevasta yhtälöstä nähdään, että hiukkasen ympyräradan säde ja kohtisuora nopeuskomponentti ovat suoraan verronnollisia toisiinsa. Ympyräradalla olevan hiukkasen
4

nopeus on riippuvainen sähkökentän voimakkuudesta. Lisäksi hiukkasen nopeuden suunta
riippuu siitä onko hiukkanen positiivisesti vai negatiivisesti varattu. Positiivisesti varatun
hiukkasen nopeus kiihtyy sen edetessä sähkökentän suuntaisesti, kun taas negatiivisesti varatun hiukkasen nopeus laskee. Tästä seuraa, että hiukkasen ympyräradan säde suurenee
kun nopeus kasvaa ja vastaavasti säde pienenee kun nopeus hidastuu. Hiukkasen säteen
muutos aiheuttaa sen ajautumisen (engl. drift) ristitulon E × B osoittamaan suuntaan.
0
Yhtälön (11) ratkaisu tulee siis olemaan muotoa v⊥ = v⊥
+ vd , missä vd on vakio
0
ajautumisnopeus ja v⊥
on hiukkasen kohtisuora nopeuden komponentti havaittuna ajautumisnopeuden koordinaatistossa. Sijoittamalla tämä yhtälöön (11) saadaan

m

d 0
0
v = q(E⊥ + (v⊥
+ vd ) × B).
dt ⊥

(13)

Sähkökentän kohtisuora komponentti voidaan kirjoittaa muotoon:

E⊥ = −

E⊥ × B
B2


× B.

(14)

Sijoittamalla tämä yhtälöön (13) saadaan
m

d 0
E⊥ × B
0
v⊥ = q(v⊥
+ vd −
) × B.
dt
B2

(15)

Kun liikutaan alueessa, jossa ei ole sähkö- ja magneettikenttien lisäksi muita vaikuttavia voimia, niin ajautumisnopeuden koordinaatistossa pätee vd = E⊥B×B
ja yhtälö (15)
2
sieventyy muotoon
d 0
0
m v⊥
= q(v⊥
× B).
(16)
dt
0
Vastaukseksi tästä saadaan v⊥
= Ω × r.
Hiukkasen nopeuden komponentit ovat
0
v = vk + v ⊥
+ vd

(17)

ja sijoittamalla juuri lasketut ratkaisut näihin saadaan
v=

qEk
E⊥ × B
t + vk + Ω × r +
.
m
B2

(18)

Varatun hiukkasen liike koostuu siis sähkökentän suuntaisesti tasaisesti kiihtyvästä liikkeestä, Larmor-säteisestä ympyräliikkeestä sekä ajautumisnopeudesta (engl. drift speed ).
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2.1.3

Homogeeninen magneettikenttä ja harmoninen sähkökenttä

Tässä luvussa johdetaan hiukkasen nopeudelle yhtälö harmonisesti muuttuvassa sähkökentässä. Tutkitaan kahta tapausta, missä ensimmäisessä sähkökentän taajuutta ei ole
rajoitettu ja toista, jossa sähkökentän taajuus vastaa hiukkasen syklotronitaajuutta.
Harmonisella sähkökentällä tarkoitetaan kenttää joka on muotoa:
E = E0 e−iωt ,

(19)

missä E0 on ajasta riippumaton sähkökenttä ja ω sähkökentän kulmataajuus. Magneettikenttä oletaan homogeeniseksi. Sijoittamalla yhtälö (19) yhtälöön (1) saadaan
m

dv
= q(E0 e−iωt + v × B).
dt

(20)

Oletaan, että hiukkasen nopeudelle pätee v = vm + ve e−iωt , missä ensimmäinen termi
on magneettikentän aiheuttama nopeus ja toinen termi taas harmonisen sähkökentän.
Harmonisen sähkökentän hiukkaselle tuottaman värähtelyn taajuuden oletetaan siis olevan
sama kuin sähkökentän taajuus. Sijoittamalla oletus yhtälöön (20) saadaan
m

dvm
− iωtve e−iωt = q(E0 e−iωt + vm × B + ve × Beiωt ).
dt

(21)

Yhtälö voidaan järjestellä uusiksi niin, että oikealla puolella on kaikki ω:sta riippuvat
termit ja vasemmalla puolella loput termeistä, eli
m

dvm
− qvm × B = iωtve e−iωt + q(E0 e−iωt + ve × Beiωt) .
dt

(22)

Vasen puoli yhtälöstä on riippumaton taajuudesta, joten yhtälön molempien puolien
täytyy olla vakioita. Tämä vakio voidaan valita nollaksi ja tämän johdosta saadaan
kaksi riippumatonta yhtälöä. Vasemman puoleisista termeistä saadaan yhtälöä (4) vastaava tapaus, jonka ratkaisu kuvaa hiukkasen ympyrärataa. Oikean puoleisista termeistä
muodostuu
− iωm ve eiωt = q(E0 eiωt + ve × Beiωt ).
(23)
Seuraavaksi hajotetaan hiukkasen ve magneettikentän kanssa samansuuntaiseen osaan ja
kohtisuorasti vastaan olevaan osaan, eli ve = vek + ve⊥ . Tällöin yhtälöstä (23) tulee
− iωmvek eiωt − iωmve⊥ eiωt = q(E0 eiωt + vek × Beiωt + ve⊥ × Beiωt ),
6

(24)

missä oikean puolen toinen termi on ristitulon määritelmän mukaan nolla. Tämän johdosta
− iωmvek eiωt − iωmve⊥ eiωt = q(E0 eiωt + ve⊥ × Beiωt ).

(25)

Jakamalla myös sähkökenttä magneettikentän kanssa samansuuntaiseen ja kohtisuorasti
vastaan olevaan osaan saadaan yhtälöstä (25) kaksi erillistä yhtälöä:
− iωmvek eiωt = qE0k e−iωt

(26)

− iωmve⊥ eiωt = q(E0⊥ eiωt + ve⊥ × Beiωt ).

(27)

ja

Näistä kahdesta yhtälöstä ensimmäinen ratkeaa suoraan
vek =

iq
E0k .
ωm

(28)

Jäljelle jääneen yhtälön uudelleen järjestelyllä
(−iω +

q
q
B×)ve⊥ = E0⊥
m
m

(29)

ja sijoittamalla tähän syklotronitaajuuden määritelmä saadaan
(−iω + Ω×)ve⊥ = −

q
E0⊥ .
m

(30)

Kerrotaan tämä yhtälö konjugaattioperaattorilla −(iω − Ω) jolloin
(−iω)2 ve⊥ − Ω × (Ω × ve⊥ ) = (Ω2 − ω 2 )ve⊥ =

q
(iω − Ω)E0⊥
m

(31)

ja ratkaisemalle nopeus
ve⊥ =

q (iω − Ω)
E0⊥ .
m (Ω2 − ω 2 )

(32)

Hiukkasen nopeus voidaan nyt kirjoittaa muotoon
v = vm + vek + ve⊥

q
= vm +
m




i
(iω − Ω)
E0k + 2
E0⊥ e−iωt .
2
ω
(Ω − ω )

(33)

Yhtälöstä (33) nähdään ettei se päde tilanteessa, jossa hiukkasen syklotronitaajuus vastaa
harmonisen sähkökentän taajuutta. Oletetaan seuraavaksi, että sähkökentällä on vain
magneettikenttää vastaan kohtisuorasti oleva komponentti E = E0⊥ e−iΩc t ja Ω = ω.
Sijoittamalla oletukset yhtälöön (1) ja derivoimalla ajan suhteen saadaan hiukkasen
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magneettikenttää kohtisuorasti vastaan olevalle nopeuden komponentille
d 2 v⊥
dv⊥
q
−iΩc t
(−iΩ
E
e
+
× B)
=
c
0
dt2
m
dt

(34)

ja samansuuntaisesta komponentista vk = iqE0k /ωc m. Seuraavaksi yhtälön oikean puolen
toiseen termiin sijoitetaan jo aiemmin johdettu yhtälö (20), tästä seuraa
d2 v⊥
q
q
= (−iΩc E0 e−iΩc t + (E0 e−iΩc t + v⊥ × B) × B),
2
dt
m
m

(35)

missä yhtälön oikealla puolella oleva kolmas termi voidaan kirjoittaa muotoon: −B 2 v⊥ .
Lisäksi sijoittamalla Ω2c = (qB/m)2 saadaan yhtälö muotoon
d2 v⊥
q2
q
−iΩc t
2
iΩ
E
e
+
v
+
Ω
=
−
E0 e−iΩc t ,
c
0
⊥
c
dt2
m
m2

(36)

joka on toisen asteen epähomogeeninen differentiaaliyhtälö. Differentiaaliyhtälön homo2
geenisen osan ddtv2⊥ v⊥ + Ω2c = 0 ratkaisu on tuttu magneetikentän aiheuttama ympyräliike.
Epähomogeenisen yhtälön ratkaisu saadaan kun sijoitetaan v⊥ = Ate−iΩc t ja sen toinen
derivaatta yhtälöön (36). Ratkaisemalla A
A=

−iq
q
E0⊥ −
(B × E0⊥ )
2m
2mB

(37)

saadaan lopulliseksi vastaukseksi
v⊥ = v m +

q
(E0⊥ + B̂ × E0⊥ )te−iΩc t ,
2m

(38)

missä B̂ = B/B on yksikkövektori magneettikentän suuntaan. Yhtälöstä (38) huomataan, että hiukkasen nopeus (kineettinen energia) kasvaa rajattomasti ajan kuluessa.
Tätä ilmiötä kutsutaan syklotroniresonanssiksi. Ilmiötä käytetäänkin usein elektronien
kineettisen energian kasvattamiseen plasmassa. Mikroaaltoionilähteessä syklotroniresonanssi totetuu niin sanotulla resonanssipinnalla, joka on plasmakammiossa oleva tilavuus,
missä elektronien syklotronitaajuus vastaa sähkökentän kulmataajuutta. Tutkielmassa
harmoninen sähkökenttä tuotetaan mikroaaltogeneraattorilla, jonka taajuus on 2,45 GHz.
Syklotronitaajuuden yhtälöstä Ω = |q|B
voidaan ratkaista magneettivuon tiheys
m
B=

mΩ
= 0,0875 T.
|q|

(39)

Resonanssipinta muodostuu siis plasmaan sellaiselle pinnalla, jossa magneettivuon tiheys
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on 87,5 mT. Mikroaaltoionilähteissä magneettikenttä tuotetaan plasmakammion ympärillä
olevalla magneetilla, joka perinteisesti mikroaaltoionilähteissä on solenoidi. Tutkielmassa
käytettyihin magneettikenttärakenteisiin palataan luvussa 3.4 ja plasman lämmitykseen
luvussa 3.1.1.

2.2

Plasma

Plasmaa kutsutaan usein aineen neljänneksi olomuodoksi nesteen, kiinteän ja kaasun
lisäksi [2]. Plasma on ionisoitunutta kaasua, joten se koostuu vapaista elektroneista ja
ionisoituneista sekä neutraaleista hiukkasista. Plasmassa hiukkasten kollektiiviset sähköiset
vuorovaikutukset dominoivat [6], eli jokainen varattu hiukkanen vaikuttaa useaan lähellä
olevaan hiukkaseen eikä vain lähimpään naapuriinsa.

2.2.1

Plasman edellytykset

Ionisoituneen kaasun täytyy täyttää kolme ehtoa, että sitä pidetään plasmana: ensimmäisen mukaan plasman täytyy olla makrosooppisesti neutraalia, toinen määrittelee
maksimietäisyyden, jolla plasmassa voi olla sähköisiä potentiaaleja ja kolmas on se, että plasmassa olevien elektronien oskillaatioiden taajuuden täytyy olla suuri verrattuna
elektronien ja neutraalien hiukkasten törmäystaajuuteen [7].
Makroskooppisen neutraaliuden kriteeri voidaan kirjoittaa muotoon:
X

Qj nj = 0,

(40)

j

missä j = e,i,n , ne , ni ja nn ovat elektronien, ionien ja neutraalien tiheydet ja Q
on hiukkasen varausaste. Jos plasman makroskooppisessa neutraaliudessa tapahtuisi
edes pieniä poikkeamia muodostuisi plasmaan hyvin suuria sähköisiä potentiaaleja [8].
Klassinen esimerkki tästä on kun elektronien tiheys poikkeaa ionien tiheydestä yhden
prosenttiyksikön verran. Esimerkissä plasma oletetaan palloksi, jonka säde r on 1 mm,
elektronien tiheys on ne = 1020 m−3 , jolloin ni = ne + ne /100. Plasman kokonaisvaraus
saadaan kaavasta
4
q = πr3 (ne − ni )e,
(41)
3
9

missä e = 1.602 · 10−19 C on alkeisvarauksen suuruus. Pallon jännite on
φ=

r2 e
1 q
=
(ne − ni ),
4π0 r
30

(42)

missä 0 on tyhjiön permitiivisyys. Sijoittamalla luvut yllä olevaan yhtälöön saataisiin
potentiaaliksi 6 · 103 Volttia.
Makroskooppisesti neutraali plasma voi poiketa neutraaliudesta niin sanotun Debyen pituuden λD sisällä. Potentiaalierot plasmassa syntyvät ionien ja elektronien lämpöliikkeestä.
Debyen pituus saadaan yhtälöstä:


λD =

0 kb T
ne e 2

1/2
,

(43)

missä kb on Boltzmannin vakio ja T elektronien lämpötila. Jotta plasma säilyttäisi
makroskooppisen neutraaliutensa täytyy sen karakteristisen pituuden L olla suurempaa
kuin Debyen pituuden
L  λD .
(44)
Plasmakammion seinämän ja plasman välille muodostuu myös potentiaaliero. Ionien ja
elektronien törmätessä kammion seinään rekombinoituu näistä neutraaleja hiukkasia.
Koska elektronit ovat ioneita huomattavasti kevyempiä on näiden terminen energia
myös korkeampi. Tämän johdosta ne myös törmäävät kammion seinämiin nopeammin
ja plasma menettää elektroneja enemmän. Tämä kuitenkin jättää plasmaan positiivisen
nettovarauksen ja tästä syntynyt potentiaaliero seinän ja plasman välillä estää elektroneja
enää törmäämästä seinään. Tämä potentiaaligradientti ei kuitenkaan voi ulottua syvälle
plasmaan, koska tällöin plasma ei säilyisi neutraalina. Plasmavaipan paksuus on muutaman
Debyen pituuden luokkaa. [9]
Ulkoisten voimien (esimerkiksi sähkökentän) vaikutuksesta plasmassa olevat varatut
hiukkaset alkavat liikkua. Pienemmän massansa vuoksi elektronit liikkuvat nopeammin
kuin ionit. Tämä johtaa elektronien oskillaatioon ioneiden ympärillä. Tätä oskillaatiota
kutsutaan plasmaoskillaatioksi. Oskillaation taajuus saadaan yhtälöstä

ωpe =

ne e 2
me 0

1/2
(45)

[8]. Elektronien törmäykset neutraaleihin hiukkasiin vaimentavat oskillaatiota. Plasmaoskillaatiot eivät saa vaimentua liikaa, jotta plasman sähköiset vuorovaikutukset säilyvät
dominoivana tekiänä. Täten plasmaoskillaatioiden taajuuden täytyy olla suurempi kuin
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elektronien ja ionien törmäystaajuus ωne
ωpe  ωne

(46)

[8].

2.2.2

Plasman hiukkasten energia ja nopeus

Plasma koostuu suuresta määrästä toistensa kanssa vuoravaikuttavista hiukkasista. Tämän
vuoksi plasman kollektiivisten ominaisuuksien mallintamiseen käytetään statistisia keinoja,
kuten hiukkasten tiheysjakaumia. Esimerkiksi termisessä tasapainotilassa oleva plasma
noudattaa Maxwellin-Boltzmannin nopeusjakaumaa [8, 2], joka on

f (v) = n

3/2

m
2πkb T

2

e

mv
− 2k
T
b

.

(47)

Plasman tapauksessa ollaan kuitenkin useammin kiinnostuneita hiukkasten vauhdista.
Vauhdin tiheysjakauma saadaan integroimalla nopeusjakaumaa kaikkien kulmien yli
Z

2

π

Z

2π

dφ = 4πv 2 f (v).

(48)

 1/2 
1/2
8
kb T
vF (v)dv =
.
π
m

(49)

F (v) = v f (v)

sin θdθ
0

0

Tämän jakauman keskiarvo on
1
< v >=
n

Z
0

∞

Hiukkasten kineettiselle energialle voidaan myös johtaa jakauma G(E)dE suoraan yhtäp
√
dv
= 1/ 2mE, täten
löstä (47) merkitsemällä v = 2E/m ja dE
dv
1
G(E) = F (v)
= 2 1/2 n
dE
π



1
kb T

3/2

(E)1/2 e−E/kb T .

(50)

Kineettisen energian keskiarvo on
< E >= 2

1
π 1/2



1
kb T

3/2 Z
0

∞

3
E 3/2 e−E/kb T dE = kb T .
2

(51)

Nopeudelle voidaan myös johtaa niin sanottu r.m.s.-nopeus, joka saadaan kineettisen
energian keskiarvosta
1 2
3
mvrms = kb T
(52)
2
2
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ja ratkaisemalla nopeus

vrms =

3kb T
m

1/2
.

(53)

Yhtälöstä (53) huomataan r.m.s.-nopeuden olevan neliöjuurellisesti verrannollinnen lämpötilaan. Hiukkasten nopeus vaikuttaa moniin ilmiöihin plasmassa, kuten törmäyksien
taajuuteen ja ionisaation todennäköisyyteen.

2.2.3

Törmäykset plasmassa

Hiukkasten törmäykset plasmassa eroavat suuresti neutraalissa kaasussa tapahtuvissa
törmäyksistä [2]. Plasmassa törmäykset tapahtuvat pääasiassa sähkömagneettisen voiman kautta, eli Coulombin törmäyksenä (engl. Coulomb scattering). Coulombin voiman
pitkän kantaman vuoksi hiukkaset harvoin vaihtavat radikaalisti suuntaa yhdessä törmäyksessä, vaan vähän kerrallaan useassa törmäyksessä. Hiukkasille voidaan määritellä
keskimääräinen vapaa-matka
λ = nσ,
(54)
missä σ on vaikutusala, joka kertoo törmäyksen todennäköisyydestä. Törmäyksien taajuus
on
1
(55)
fcs = = nσv,
τ
missä τ on keskimääräinen törmäysten välinen aika ja v keskimääräinen nopeus.
Epäelastisissa törmäyksessä atomi voi ionisoitua tai se voi virittyä korkeammalle energiatilalle, jonka jälkeen viritystilan purkautuessa atomi emittoi fotonin. Näistä emittoituneista
fotoneista voidaan mitata hiukkasten lämpötila, kuten luvussa 3.3 tullaan näyttämään.
Törmäyksillä, jossa atomi ionisoituu on suuri merkitys kun kaasusta tuotetaan plasmaa.
Kaasussa syklotroniresonanssilla lämmitetyt tarpeeksi suurienergiset elektronit voivat
ionisoida neutraalin atomin. Atomista vapautunut elektroni voi nyt osallistua muiden
atomeiden ionisointiin. Törmäyksissä tapahtuu kuitenkin myös elektronien ja ionien rekombinaatioita, jossa näistä muodostaa jälleen neutraali atomi. Kun sähköisesti varautunut
kaasu täyttää luvussa 2.2.1 esitetyt ehdot on siitä muodostunut plasmaa.
Epäelastisissa törmäyksissä plasmaan tai kaasun voi myös muodostua molekyylejä. Tässä
tutkielmassa molekyylien muodostuminen ei ole toivottavaa, sillä ne hankaloittavat ionien
lämpötilan mittaamista ja suihkun diagnostiikkaa. Tämän johdosta tutkielmassa käytettiin
argonplasmaa, joka jalokaasuna ei muodosta molekyylejä.
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2.3

Hiukkassuihku ja emittanssi

Ionilähteen voidaan karkeasti ottaen ajatella koostuvan kahdesta osasta: ensimmäinen
on plasmageneraattori, jossa ionit luodaan ja toinen on ekstraktiojärjestelmä, jolla ionit
kiihdytetään ulos plasmasta [2]. Plasmageneraattoria ja ekstraktiojärjestelmää voidaan
käsitellä itsenäisesti, kunhan plasmageneraattori tuottaa ioneita vaadittavalla ionitiheydellä ja kattaa koko esktraktioreiän alueen [2]. Tässä luvussa ensimmäiseksi esitetään
Child-Langmuirin laki, joka määrittää maksimaalisen ekstraktiovirran plasmasta. Toisena
käsitellään Liouvillen teoreemaa, joka on hiukkasjoukon tilavuuden säilymislaki faasiavaruudessa. Viimeisenä tarkastellaan emittanssia, jota käytetään hiukkassuihkun laadun
mittarina [2].

2.3.1

Child-Langmuirin laki

Tarkastellaan tilannetta, jossa kaksi x- ja y-suunnassa äärettömän kokoista levyä on
varattu sähköisesti. Levyjen välinen etäisyys toisistaan on z0 ja levyjen pinnalla olevat
elektronit eivät liiku. Paikassa z = 0 oleva levy on nollapotentiaalissa ja paikassa z = d
oleva levy on positiivisesti varattu. Levyjen välille oletetaan myös elektronien emissio
virran tiheydellä J(z) = ρ(z)v(z). Elektronien nopeus levyjen välillä määräytyy yhtälöstä
mv 2 /2 = eV . Elektronit muuttavat levyjen välissä olevaa potentiaalia Poissonin yhtälön
mukaisesti:
ρ
(56)
∇E = ∇2 V = ,
0
missä ρ on varaustiheys. Yhdistämällä virran tiheyden, hiukkasten nopeuden ja Poissonin
yhtälöt saadaan
d2 V
J  m 1/2
=
.
(57)
dz 2
0 2eV
Kertomalla yhtälö (57) termillä 2dV /dz saadaan
dV d2 V
d
2
=
2
dz dz
dz



dV
dz

2 !
=

2J  m 1/2 dV
0 2eV
dz

(58)

ja integroimalla kerran yllä olevasta yhtälöstä tulee


dV
dz

2

4J
=
0



mV
2e

1/2
+K

(59)

missä K on integroimisvakio. Ratkaistaan vakion arvo reunaehdoilla z = 0 ja V = 0.
Kasvattamalla elektronien virran tiheyttä saavutetaan piste milloin dV
= 0, tätä on
dz
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havainnollistettu kuvassa 1. Kuvasssa lineaarinen potentiaalikäyrä on tapaukselle, missä
levyjen välissä ei kulje lainkaan elektroneja. Kun kasvatetaan elektronien virran tiheyttä
alkavat potentiaalikäyrät taipua ja saavutaan pisteeseen, jossa käyrä on vaakasuorassa
levyyn nähden. Tällöin potentiaalin derivaatta on nolla ja virran tiheys on saavuttanut
maksiminsa, sillä jos tiheyttä kasvatettaisiin vielä lisää taipuisi potentiaali negatiiviseksi
tässä pisteessä. Virran tiheyden ollessa maksimissa K = 0 ja yhtälöstä (59) saadaan
V

−1/4

1/2
4J  m 1/2
dV =
dz,
0 2e


(60)

josta integroimalla ja uudelleenjärjestelyllä saadaan virrantiheys
J=

40  m 1/2 3/2 1
V
.
9 2e
d2

(61)

Korvaamalla e:n eQ:lla, missä Q on ionin varausaste, pätee tulos myös ioneille.

Kuva 1: Jännitelevyjen välinen potentiaali eri elektronivirroilla.

2.3.2

Liouvillen teoreema

Liouvillen teoreeman mukaan hiukkasjoukon tiheys faasiavaruudessa on muuttumaton.
Tulos pätee olettamalla, että hiukkaset eivät vuorovaikuta keskenään. Esimerkiksi jos
hiukkassuihku etenee suihkulinjassa, niin hiukkasten paikkakoordinaatit muuttuvat, mutta
hiukkasjoukon tilavuus säilyy faasiavaruudessa. Määrittelemällä koordinaatit r = (x,y,z),
v = (vx ,vy ,vz ), d3 r = dxdydz ja d3 v = dvx dvy dvz ja faasiavaruuden differentiaaliset
tilavuudet d3 rd3 v ja d3 r0 d3 v 0 , missä ensimmäinen on hiukkasjoukon tilavuus ajan hetkellä
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t ja jälkimmäinen hetkellä t + dt. Tilavuuksien voidaan todistaa olevan yhtäsuuret (katso
lähde [8]) ja jos oletetaan, että hiukkasjoukon hiukkaset pysyvät samoina pätee:
ρ(r,v,t)d3 rd3 v = ρ(r,v,t + dt)d3 r0 d3 v 0

(62)

(ρ(r,v,t) − ρ(r,v,t + dt))d3 rd3 v = 0.

(63)

eli

Yllä olevan yhtälön toinen termi voidaan laajentaa Taylorin sarjana
ρ(r,v,t + dt) = ρ(r,v,t) +

∂ρ(r,v,t)
+ v · ∇ρ(r,v,t) + a · ∇v ρ(r,v,t) . . .
∂t

(64)

ja sijoittamalla tämä yhtälöön (62) saadaan
∂ρ(r,v,t)
dρ
+ v · ∇ρ(r,v,t) + a · ∇v ρ(r,v,t) =
= 0,
∂t
dt

(65)

missä a on kiihtyvyys. Tiheyden kokonaisderivaatta on siis nolla, mikä todistaa Liouvillen
teoreeman.
Yhtälön 65 johdossa hiukkasten lukumäärän oletettiin pysyvän vakiona, eli dδN /dt = 0,
missä δN on pieni joukko hiukkasia. Koska δN = ρδV ja derivoimalla tätä saadaan
d
dρ
dδV
dδN
= (ρδV ) =
δV +
ρ=0
dt
dt
dt
dt

(66)

ja koska tiheyden todistettiin olevan vakio
d
d
(δV ) =
dt
dt

Z

d3 rd3 v = 0,

(67)

eli hiukkasjoukon faasiavaruuden tilavuus säilyy myös. Vaikkakin faasiavaruudessa hiukkasjoukon tilavuus ja tiheys säilyvät muuttumattomana, niin niiden muoto ei yleisesti
säily [10]. Esimerkiksi tutkielmassa suihkun keskittämiseen käytetyllä einzel-linssillä ei
saada pienenettyä hiukkasjoukon faasiavaruuden tilavuutta.
Emittanssia käsittelevässä luvussa huomataan, että usein ollaan kiinnostuneita hiukkassuihkun kaksiulotteisista faasiavaruuksista (x,px ) tai (y,py ). Jos hiukkasten liike on
kytkemätöntä pätee Liouvillen teoreema jokaiseen näistä faasiavaruuksista. Kuitenkin
todellisuudessa hiukkasten välillä on vuorovaikutuksia ja hiukkaset vuorovaikuttavat
esimerkiksi törmäyksien kautta toisiinsa ja tämä rikkoo Liouvillen teoreemaa. Toinen
esimerkki Liouvillen teoreeman rikkoutumisesta kaksiulotteisissa faasiavaruuksissa on
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hiukkasten ekstraktoinnissa tapahtuva kiihdytys, joka kasvattaa hiukkasten suihkun akselin suuntaista liikemäärää, mutta pienentää suihkun radiaalisia etenemiskulmia. Tähän
palataan tarkemmin seuraavassa luvussa, kun käsitellään suihkun poikittaista emittanssia.

2.3.3

Emittanssi

Hiukkassuihkuksi mielletään joukko hiukkasia, joiden kineettinen energia ja suunta on
likimäärin sama [11]. Hiukkassuihkut voidaan jakaa kahteen laatuun: laminaarisiin ja
epälaminaarisiin eli turbulentteihin. Laminaarisella suihkulla on kaksi ehtoa, joista ensimmäinen on, että samassa avaruudellisessa paikassa olevilla hiukkasilla on sama poikittainen
nopeus verrattuna aksiaaliseen nopeuteen eli suihkun suuntaiseen nopeuteen. Toinen on,
että suikun poikittainen nopeus on suhteessa sen etäisyyteen suikun keskipisteestä.
Emittanssia käytetään usein hiukkassuihkun laadun mittarina[12]. Suihkun laatu voidaan ymmärtää siinä olevien hiukkasten nopeuksien samansuuntaisuudeksi tai suihkun
hajonnan pienuudeksi. Hiukkassuihkun emittanssi määritellään suihkun kuusiulotteisen
faasiavaruuden (x,px ,y,py ,z,pz ) tilavuudeksi. Jatkuvan suihkun tapauksessa sen akselin
suunta (yleisesti z-akseli) ei kuitenkaan ole kiinnostava laadun kannalta, vaan ollaan
kiinnostuneita suihkun poikittaisista komponententeista. Ionilähteillä voidaan tuottaa
myös pulssitettua suihkua, jolloin akselinkin suunta on tärkeä laadun kannalta. Suihkun
hyperemittanssiksi kutsutaan (x,px ,y,py ) komponenteista koostuvaa tilavuutta jälkiavaruudessa (engl. trace space). Suihkun kohtisuorat komponentit mielletään usein z-suunnan
funktioiksi (eikä ajan), mistä jälkiavaruuden nimikin juontaa. Jos suihkun eri suunnat
ovat kytkemättömiä pätee Liouvillen teoreema jokaiseen näistä erikseen [10]. Suihkun
kohtisuorille komponenteille voidaan määritellä niin kutsutut poikittaiset emittanssit
koordinaatistoissa (x,x0 ) ja (y,y 0 ), missä kulmat x0 ja y 0 ovat määritelty seuraavasti:
x0 =

px
,
pz

y0 =

py
.
pz

(68)

Hiukkassuihkun kuvailussa käytetään jakauman intensiteettiä I(x,x0 ), joka kertoo hiukkassuihkun määrän faasiavaruuden (x,x0 ) pisteille. Intensiteetti määrittelee suihkun faasiavaruuteen tasa-arvokäyriä, jotka rajaavat suihkun pinta-alaa.
Hiukkassuihku voi olla konvergoiva, divergoiva tai tasainen, tämä näkyy hiukkasjoukon
faasiavaruuden jakauman orientaationa. Tästä on esitetty kuva 2, jossa suihku on ensin
konvergoiva, sitten se muuttuu divergoivaksi ja lopuksi se on tasainen. Kuvassa on
nähtävillä myös suihkun aberraatioita. Nämä ovat suihkun hännässä olevia vääristymiä.
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Kuva 2: Suihkun hiukkasjoukon jakauma faasiavaruudessa (x,x0 ), kun suihku on ensin
konvergoiva, seuraavaksi divergoiva ja viimeiseksi tasainen.

Aberraatioihin palataan tarkemmin luvun lopussa.
Suihkun emittanssin määrittämisessä ei usein olla kiinnostuneita kaikista suihkun hiukkasista. Esimerkiksi jos suihkun reunalla on heikko intensiteetti ei tätä osaa yleensä
oteta huomioon emittanssissa. Emittanssin määrittelyssä tapana onkin valita vain tiettyä
intensiteettiä suuremmat osat osaksi suihkua. Tämän johdosta jakaumasta valikoituu
tietty tasa-arvokäyrä, jonka pinta-alaa faasiavaruudessa käytetään emittanssin laskuun.
Rajan sisälle jää tietty osa suihkua, esimerkiksi 90 % koko suihkusta. Käytännössä onkin hyödyllistä mallintaa jakaumaa faasiavaruudessa ellipsillä. Suihkun emittanssi on
tämän mallinnetun tai sovitetun ellipsin pinta-ala [13]. Ellipsin sovituksesta ja suihkun
intensiteettijakaumasta on esitetty esimerkki kuvassa 3.
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Kuva 3: Kuva suihkun intensiteettijakaumasta ja sovitetusta ellipsistä.

Sovituksessa käytetyn ellipsin yhtälö on
γx2 + 2αxx0 + βx0 = ,

(69)

missä  on emittanssi. Ellipsin tärkeimmät parametrit on esitetty kuvassa 4. Yhtälön (69)
parametrit γ,α ja β tunnetaan Twissin parametreina ja näille pätee skaalaus βγ − α2 = 1.
Ellipsin pinta-ala saadaan yhtälöstä: A = πR1 R2 = π, missä R1 ja R2 ovat ellipsin
puoliakseleita.

Kuva 4: Ellipsin keskeiset parametrit, alkuperäinen kuva lähteestä [13].
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Mielivaltaisesta jakaumasta voidaan laskea niin sanottu rms-emittanssi
rms =

p
hx2 ihx02 i − hxx0 i2 ,

(70)

missä odotusarvot jatkuville tiheysjakaumille on määritelty seuraavasti:
x2 I(x,x0 )
hx2 i = R
,
I(x,x0 )
R

(71)

x02 I(x,x0 )
hx i = R
,
I(x,x0 )
R 0
xx I(x,x0 )
0
hxx i = R
.
I(x,x0 )
R

02

(72)
(73)

Myös Twissin parametrit voidaan laskea odotusarvoja käyttäen
hxx0 i
,


(74)

hx2 i
β=−
,


(75)

α=−

hx02 i
.
(76)

Korvaamalla integraalit summauksilla voidaan odotusarvot ja Twissin parametrit laskea
myös diskreeteille jakaumille. Tämä odotusarvoihin perustuva menetelmä antaa matemaattisesti hyvin määritellyn menetelmän ellipsin sovittamiseksi tunnettuun jakaumaan.
γ=−

Ympyrän muotoisesta ekstraktioreiästä muodostetun ionisuihkun emittanssiin vaikuttaa
plasman ionien lämpötila T ja reiän säde r. Hiukkasten intensiteettijakaumaa voidaan
mallintaa Maxwellin-Boltzmannin jakaumalla, jos oletetaan ettei hiukkasten kiihtyvyys
ekstraktion suuntaan (z-suunta) lisää suihkun aberraatioita [13]. Maxwell-Boltzmannin
jakauma on
2 √
I(x,x ) = 2 r2 − x2
πr
0



m
2πkb T

1/2

0

2 /2k

e−m(x vz )

bT

.

(77)

Yhtälöillä (70) - (73) voidaan laskea odotusarvot ja emittanssi kyseiselle jakaumalle.
Ensimmäisestä odotusarvosta saadaan
RR
2

x2 πr2 2

hx i = R R

2
πr2

√

r2

−

x2



m
2πkb T

1/2

0

2 /2k

e−m(x vz )

bT

dxdx0

,

1/2
√
0 v )2 /2k T
m
2
2
−m(x
0
z
b
r − x 2πkb T
e
dxdx
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(78)

kirjoittamalla A =

2
πr2



m
2πkb T

1/2

saa yllä oleva yhtälö muodon

R √
R
0
2
A x2 r2 − x2 dx e−m(x vz ) /2kb T dx0
R√
R
hx i =
,
A
r2 − x2 dx e−m(x0 vz )2 /2kb T dx0
2

(79)

josta yhtälö sieventyy muotoon
√
2
r2 − x2 dx
x
.
hx2 i = R √
r2 − x2 dx
R

(80)

Ympyrän muotoisella ekstraktioreiällä saadaan integroimisrajoiksi −r ≤ x ≤ r. Molemmis√
sa integraaleissa esiintyvä r2 − x2 kuvaa puolikasta ympyrää positiivisissa kvadranteissa.
Tämän johdosta tehdään sijoitus x = r cos θ ja dx = −r sin θ ja lasketaan ensin yhtälön
(80) nimittäjän integraali
Z

r

√

0

Z
r2

−

x2 dx

= −r

−r

√

Z
r2

−

r2

cos2

θ sin θdθ = r

π

π

p
r2 (1 − cos2 θ) sin θdθ

(81)

0

ja koska sin2 θ = 1 − cos2 θ saadaan yllä olevasta yhtälöstä
r

2

π

Z

sin2 θdθ =

0

πr2
.
2

(82)

Kun yhtälön (80) osoittajassa olevaan integraaliin tehdään samat sijoitukset saadaan
integraalista
Z
x

2

√

Z
r2

−

x2 dx

0

=−

√
r2 cos2 θ r2 − r2 cos2 θr sin θdθ,

(83)

π

ottamalla r2 yhteiseksi tekijäksi ja tämän jälkeen käyttämällä kaavaa sin2 θ cos2 θ =
sin2 (2θ)/4 saadaan
r

4

Z
0

π

r4
cos θ sin θdθ =
4
2

2

Z

π

sin2 (2θ)dθ =

0

πr4
.
8

(84)

Näin ollen x2 odotusarvoksi saadaan
hx2 i =

πr4 /8
r2
=
.
πr2 /2
4

Seuraavaksi lasketaan odotusarvo x02 :lle
R√
R
R 02 −m(x0 v )2 /2k T 0
0
2
z
b dx
A
r2 − x2 dx x02 e−m(x vz ) /2kb T dx0
x e
02
R
R√
R
hx i =
=
,
0
2
e−m(x vz ) /2kb T dx0
A
r2 − x2 dx e−m(x0 vz )2 /2kb T dx0
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(85)

(86)

joista molemmat integraalit saadaan laskettua kuten yhtälössä (80), merkitsemällä a =
mvz2 /2kb T saadaan

R 02 −ax02 0
1 π 1/2
x e
dx
1
kb T
3
4
a
R
=
=
=
.
(87)

02
1 π 1/2
2a
mvz2
e−ax dx0
2 a
√
Viimeisessä odotusarvossa hxx0 i on aiemmissakin odotusarvoissa näkynyt termi r2 − x2
jonka integraalin arvo on puolikas ympyrän pinta-alasta. Painottamalla tätä termiä
x:lle tulee integraalista pariton ja koska integroitava väli on symmetrinen tulee tämän
integraalin arvoksi nolla, jolloin myös hxx0 i = 0. Sijoittamalla lasketut odotusarvot
yhtälöön (70) saadaan emittanssiksi

rms

p
= hx2 ihx02 i − hxx0 i2 =

"

r2
4

2 

kb T
mvz2

2

#1/2
−0

1
=
2

r

kb T r
.
m vz

(88)

Yhtälön 88 arvo riippuu suihkun z-suuntaisesta nopeudesta vz . Kiihdytysjännitettä kasvattamalla suihkun kulma x0 ja emittanssi pienenevät. Tämä riippuvuus vz :sta vaikeuttaa
emittanssien vertailua toisiinsa ja yleisesti käytetäänkin normitettua kulmaa
x0n =

px vz
vx
= ,
pz c
c

(89)

ja normittamalla emittanssia
n = p

β
1 − β2

≈

vz
.
c

(90)

Normittamalla Maxwellin-Boltzmannin jakaumasta johdettu rms-emittanssi saadaan
1
n =
2

r

kb T r
.
m c

(91)

Olettaen, että ekstraktoidut ionit ovat samaa lajia ja ekstraktioreiän sädettä ei muuteta,
niin tällöin emittanssin arvo riippuu vain lämpötilasta. Tämän vuoksi johdettua yhtälöä
kutsutaan lämpötilaemittanssiksi.
Yhtälön (91) johdossa ei kuitenkaan ole millään lailla huomioitu magneettikenttää, joka
on etenkin ECR-ionilähteissä varsin voimakas plasmaelektrodin kohdalla [14]. Seuraavaksi
johdetaan yhtälö hiukkasten nopeudelle niiden poistuessa magneettikentästä, lukija voi
tutustua tarkemmin johtoon muun muassa lähteistä [15] ja [16]. Saatu tulos pätee solenoidin muodostamalle kentälle. Oletetaan etteivät suihkun hiukkaset vaikuta toisiinsa, eli
suihkun avaruusvaraus on merkityksetön. Lisäksi oletetaan suihku sylinterin muotoiseksi
ja tasaisesti jakautuneeksi, jonka poikittainen nopeus vr on nolla. Suihkun oletetaan kulke21

van z-akselin suuntaisesti, eli magneettikentän suuntaisesti. Magneettikentän komponentit
voidaan lausua seuraavasti:
r2 00
B (z) + ...
4
r3 000
r 0
Br (r,z) = − B (z) + B + ....
2
16
Bz (r,z) = B(z) −

(92)
(93)

Pitämällä vain ensimmäiset termit ja olettamalla, että magneettikenttä ei vaikuta suihkuun
solenoidin ulkopuolella saadaan
Bz (r,z) = B0 (u(z) − u(z − L)),
r
Br (r,z) = − B0 (δ(z) − δ(z − L)),
2

(94)
(95)

missä δ on Diracin deltafunktio, u(z) = 1 kaikille z > 0 ja u(z) = 0 muutoin, L on
solenoidin pituus ja B0 solenoidin sisällä oleva vakio magneettikenttä. Kun suihku saapuu
magneettikentän rajalle kohdistuu siihen radiaalisen magneettikentän aiheuttama impulssi,
joka aiheuttaa kulmanopeuden [17]
vθ = −r

qB0
.
2m

(96)

Jotta pääsemme käyttämään yhtälöä (70) johdetaan kulmalle x0 = vvxz yhtälö. Voidaan
kirjoittaa vx = vθ cos(π/2 − θ) = vθ sin(θ) ja y = r sin(θ) ja jakamalla nämä yhtälöt
toisillaan ja ratkaisemalla vx saadaan
vx = −

yvθ
yvθ sin θ
=−
r sin(θ)
r

(97)

vx
yvθ
=−
.
vz
rvz

(98)

joten
x0 = −

Odotusarvot voidaan nyt laskea käyttäen yhtälöitä (71) - (73) ja olettaen ympyrän
muotoinen ekstraktioreikä
Z Z
Z r0
Z 2π
1
r02
2
2
0
3
2
hx i = 2
x dxdx =
r dr
cos θdθ = .
(99)
πr0
4
0
0
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Käyttäen yhtälöä (98) voidaan laskea x02 :n odotusarvo
2

2 Z r0
Z Z 
Z 2π
qB0 y
qB0
1
1
3
0
sin2 θ
r dr
hx i = 2
dxdx = 2
πr0
2mvz
πr0 2mvz
0
0

2
4
r
qB0
=
.
4 2mvz
02

(100)
(101)

Jälleen rms-emittanssissa esiintyvä hxx0 i = 0 parittomuuden takia ja näin ollen yhtälöstä
(70) saadaan
s 
2 4
1 qB0
r0
qB0 2
erms =
=
r
(102)
4 2mvz
4
8mvz 0
ja normitettuna
qB0 2
(103)
r .
8mc 0
Tässä työssä olemme kiinnostuneita mikroaaltoionilähteen emittanssista, jota arvioidaan
yhdistämällä yllä oleva magneetikentästä johtuva emittanssi sekä lämpötilaemittanssi.
Näiden kahden oletetaan olevan toisistaan riippumattomia, tämän johdosta voidaan
kirjoittaa
!2 
r
2
k
T
r
qB0 2
1
b
2
2
2
(104)
t ≈ T + B =
+
r ,
2
m c
8mc 0
erms,n =

missä t on kokonaisemittanssi, T on ioneiden lämpötilasta johtuva emittanssi ja B
vastaavasti magneettikentästä johtuva. ECR-ionilähteissä emittanssin magneettinen termi
on tyypillisesti dominoiva johtuen matalista ionilämpötiloista ja suuresta magneettikentän
voimakkuudesta [2] ja [18]. Kuitenkin tässä tutkielmassa käytetyssä mikroaaltoionilähteessä magneettikenttien voimakkuudet ovat kokoluokkaa 10−2 T ja tämän johdosta
lämpötilaemittanssi on dominoiva elementti suihkun kokonaisemittanssissa.
Aberraatiot vaikuttavat myös suihkun emittanssiin. Aberraatioita suihkuun aiheuttavat
ionioptiset elementit, kuten tässä tutkielmassa käytetty einzel-linssi. Ionioptiikka aiheuttaa
pääasiallisesti kolmen tyyppisiä aberraatioita: geometrisiä, kromaattisia ja parasiittisia [19].
Parasiittiset aberraatiot voivat syntyä esimerkiksi epätäydellisestä ionioptiikan elementistä,
jolloin suihku taittuu vääristyneesti ohittaessaan elementin. Kromaattisia aberraatioita
syntyy muun muassa ionisuihkun energiahajonnasta, ionien ja kaasun tai kiinteän aineen
törmäyksistä sekä suihkun suuresta angulaarisesti divergenssistä [19] johtuen.
Ionioptiikan tuottamien aberraatioiden lisäksi myös suihkun avaruusvaraus kasvattaa
emittanssia. Todellisessa suihkussa hiukkasten tiheys ei ole vakio radiaalisessa suunnassa
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ja tästä johtuen avaruusvarauksen tuottama voima hiukkasiin ei myöskään ole lineaarinen.

3

Mikroaaltoionilähde ja mittauslaitteisto

Tässä luvussa esitetään tutkielmassa käytetty laitteisto. Ensin tutustutaan mikroaaltoionilähteen toimintaan. Tämän jälkeen käydään läpi, kuinka ionisuihkun intensiteettijakauman
mittaamiseen käytetty Allison-skanneri toimii. Seuraavaksi siirrytään plasman ionien lämpötilan mittaamista käsittelevään lukuun, jossa käsitellään lyhyesti mittaamisen teoria ja
käytetty laitteisto. Neljännessä alaluvussa simuloidaan käytettyjä magneettikenttäkonfiguraatioita. Toiseksi viimeisessä alaluvussa esitellään emittanssin mittausta varten kehitetty
ohjausyksikkö ja viimeisessä luvussa esitetään, kuinka suihkun emittanssia analysoitiin.

3.1

Mikroaaltoionilähteen toiminta

Toimiakseen ECR-ionilähteet (myös mikroaaltoionilähteet) tarvitsevat: 1) soveltuvan
magneettikenttärakenteen ja voimakkuuden, 2) sopivan mikroaaltotehon ja taajuuden, 3)
hyvän tyhjiön, 4) jatkuvan kaasun syötön ja 5) soveltuvan ekstraktiosysteemin [20, 21].
Tyhjiö tuotetaan tyhjiöpumpulla, joka on käynnissä myös mittauksien ajan. Ennen
mikroaaltoionilähteen käynnistämistä täytyykin varmistaa, että plasmakammiossa on
sopiva paine, jotta plasma voidaan käynnistää. Kun sopiva paine on saavutettu, voidaan
aloittaa kaasun syöttö ionilähteeseen. Tästä kaasusta muodostetaan plasmaa ajamalla
siihen mikroaaltoja. Mikroaallot lämmittävät resonanssipinnalla olevia vapaita elektroneja
syklotroniresonanssin avulla, jota käsiteltiin luvussa 2.1.3. Kun tarpeeksi suurienerginen
elektroni ja kaasun neutraali atomi törmäävät voi atomista irrota elektroni. Törmäyksessä
on siis muodostunut kaksi vapaata elektronia sekä positiivisesti varautunut ioni. Atomista
vapautunut elektroni voi myös osallistua atomeiden ionisointiin. Elektronien ja ionien
välillä tapahtuu myös rekombinaatioita, jossa nämä yhtyvät neutraaliksi atomiksi. Plasman
sanotaan saavuttaneen tasapainotilan, kun rekombinaatioita tapahtuu yhtä paljon kuin
ionisaatiota. Tasapainotilassa olevasta plasmasta voidaan ekstraktoida ja muodostaa
ionisuihku niin sanotulla ekstraktiojärjestelmällä. Ekstraktion toimintaperiaate on hyvin
yksinkertainen: plasman ja ekstraktioelektrodin välille kytketään korkeajännite, joka
kiihdyttää ionit ulos plasmasta. Ekstraktiojärjestelmään perehdytään tarkemmin luvussa
3.1.2. Tutkielmassa käytetystä mikroaaltoionilähteestä on esitetty poikkileikkauskuva 5,
johon on myös merkitty sen olennaisimmat osat.
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Kuva 5: Mikroaaltoionilähteen poikkileikkauskuva

Tutkielmassa käytettiin 2,45 GHz taajuudella toimivaa mikroaaltoionilähdettä. Mikroaaltoinilähteet ovat ideaalisia stabiileiden yhdenkertaisesti ionisoituneiden hiukkassuihkujen
tuottamiseen hiukkaskiihdyttimille [22, 21]. Kuvasssa 6 on esitetty tutkielmassa käytetty mikroaaltoionilähde, jota käytetään Jyväskylän Yliopiston kiihdytinlaboratoriossa
(JYFL-ACCLAB) ionilähteiden kehitystyöhön ja ionilähteiden ominaisuuksien tutkimiseen. Kuvaan on merkitty mikroaaltoionilähteen keskeisimmät osat: Sairemin GMP 20 K
2000 W mikroaaltogeneraattori [23], jota käytetään mikroaaltojen luomiseen; aaltoputki,
joka ohjaa aallot plasmakammioon; aaltoputken impedanssisäädöt; plasmakammio, jonka
ympärillä on kestomagneetit; Pirani- ja Penning-paineanturit [24, 25] joiden toimintaan
voi tutustua lähteistä [26] ja [27]; Pfeiffer Vacuumin TPG 300 -painemittari [28] ja tyhjiöputki, jonka sisällä Allison-skanneri on. Plasmakammion ja einzel-linssin jännitteiden
tuottamiseen käytettiin Glassman High Voltage incorporated yhtiön jännitelähteitä [29].
Mitatun virran jännitteeksi muuntamiseen käytettiin Stanford Research Systemsin SR570
transimpedanssivahvistinta [30].
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Kuva 6: Tutkielmassa käytetty mikroaaltoionilähde ja sen keskeisimmät osat.

3.1.1

Plasman lämmitys

Mikroaaltoionilähteen plasma lämmitetään mikroaalloilla. Mikroaaltogeneraattorissa luodut sähkömagneettiset aallot kuljetetaan aaltoputkea pitkin plasmakammion seinässä
olevan kvartsi-ikkunan läpi. Ikkuna on suojattu plasman puolelta boorinitridilevyllä.
Sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen ja elektronien lämmitykseen plasmassa ei ole
täydellistä teoreettista mallia [20]. Useita hiukkas-aaltovuorovaikutuksia on kuitenkin tunnistettu, muun muassa ECR-lämmitys, toisen kertaluvun ECR-lämmitys ja Bernsteinin
aalloilla lämmitys [31]. Teoreettista mallintamista vaikeuttaa muun muassa plasmatiheyden vaihtelut, plasman magneettikentän rakenne ja plasmakammion äärellinen koko.
Luvussa 2.1.3 johdettiin ECR-lämmitykselle yhtälö kun elektronien syklotronitaajuus
vastaa mikroaaltojen taajuutta
Ωc = ωRF =

|q|B
,
me

(105)

missä ωRF on mikroaaltojen taajuus. Yhtälöstä (105) huomataan, että resonanssissa
magneettikentän voimakkuus saadaan yhtälöstä:
B=

me ωRF
.
|q|

(106)

Magneettikenttärakenteen johdosta yllä oleva yhtälö määrittelee niin kutsutun ECRpinnan plasmakammioon. Esimerkiksi tässä työssä käytetylle 2,45 GHz mikroaaltotaajuu26

delle resonanssi tapahtuu kun B ≈ 87,5 mT.

3.1.2

Ekstraktio ja plasman rajapinta

Ionilähteissä ionien ekstraktointi ja suihkun muodostus toteutetaan niin kutsutulla ekstraktiojärjestelmällä. Yksinkertaisimmillaan järjestelmä koostuu kahdesta elektrodista [2].
Kuvassa 7 on esitetty yksinkertainen ekstraktiojärjestelmä sekä plasman ja elektrodien
väliset potentiaalit. Ensimmäistä nollapotentiaalissa olevaa elektrodia kutsutaan plasmaelektrodiksi ja toista elektrodia kutsutaan ekstraktioelektrodiksi. Positiivisia ioneita
ekstraktoidessa ekstraktioelektrodi on usean kilovoltin negatiivisessa jännitteessä suhteessa ionilähteeseen. Esimerkiksi tässä tutkielmassa useimmiten käytetty ekstraktiojännite
oli -10 kV. Plasma ei kuitenkaan ole samassa potentiaalissa plasmaelektrodin kanssa,
vaan näitä erottaa niin kutsuttu plasman rajapinta, johon palataan myöhemmin tässä
luvussa. Plasman potentiaali on usein 3kb Te suuruusluokkaa, missä Te on elektronien lämpötila, joka on usein muutama elektronivolttia [2]. Tämän johdosta tyypillisesti plasman
potentiaali on 10 V kokoluokkaa. Ekstraktiojärjestelmän tehtävä on muodostaa hiukkassuihku plasmasta ja kiihdyttää ionit suihkulinjaan. Samalla järjestelmä estää plasman
elektroneja, joiden kineettinen energia on vähemmän kuin ekstraktioelektrodin potentiaali,
ajautumasta linjaan.
Suurin saavutettavissa oleva ionisuihkun virta riippuu ekstraktiosysteemin geometriasta, plasman emissiotiheydestä ja avaruusvarauksesta [13]. Näistä viimeisintä käsiteltiin
luvussa 2.3.1 ja tulokseksi saatiin yläraja virrantiheydelle, joka tunnetaan nimellä ChildLangmuirin laki
 1/2
40 2e
1
J=
(107)
V 3/2 2 .
9
m
d
Kokonaisvirta ympyränmuotoiselle ekstraktiolle on
4
I = 0 π
9



2eQ
m

1/2

V 3/2

 r 2
d

,

(108)

missä Q on ionin varaustila, r ekstraktioreiän säde ja d elektrodien etäisyys toisistaan.
Kokonaisvirran yhtälössä (108) ainoa muuttuja on jännite, tämän johdosta voidaan
määritellä jokaiselle ekstraktiolle vakio nimeltä perveanssi (engl. perveance)
4
P = 0 π
9



2eQ
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I
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V

(109)

Todellisuudessa perveanssi ei kuitenkaan ole vakio, vaan myös plasman ominaisuudet
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vaikuttavat suihkun laatuun. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa plasman tiheys,
elektronien ja ionien lämpötila ja plasmapotentiaali [13].
Plasman ja plasmaelektrodin (sekä plasmakammion) välillä olevaa raja-aluetta kutsutaan
plasmavaipaksi. Plasmavaippaa käsiteltiin aiemmin luvussa 2.2.1. Plasmavaippaa voidaan
approksimoida plasmarajapinnalla, missä potentiaali vaihtuu plasmaelektrodin potentiaalista plasmapotentiaaliin. Kuvaan 7 rajapinta on merkitty punaisella viivalla. Rajapinnan
käsite auttaa hahmottamaan, kuinka hiukkasuihku taittuu sen edetessä plasmasta ekstraktioon. Plasmapotentiaaliin ja plasmavaipan paksuuteen vaikuttaa myös ekstraktiojännite,
ionien tiheys ja lämpötila.

Kuva 7: Kahdella elektrodilla toteutettu yksinkertainen ekstraktiojärjestelmä ja
potentiaalin muoto keskiakselilla.

Plasmarajapinta voi olla kovera, tasainen tai kupera riippuen ekstraktiojännitteestä ja
ionien virrantiheydestä. Koveran mutoinen rajapinta fokusoi suihkua kun taas kupera
hajauttaa. Tasainen rajapinta ei vaikuta suihkun muotoon. Tasaisesta plasmarajapinnasta
saadaan kovera kun ekstraktiojännitettä kasvatetaan tai virrantiheyttä pienennetään.
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Vastaavasti kuperan muotoinen rajapinta saadaan vähentämällä ekstraktiojännitettä
tai kasvattamalla virrantiheyttä. Ekstraktioreiän läheisyydessä virrantiheyttä voidaan
q
e
approksimoida kirjoittamalla jp = qni v B , missä ni on plasman ionitiheys ja v B = kT
mi
on ionien Bohmin nopeus [32]. Mikroaaltoionilähteissä ionitiheyteen voidaan vaikuttaa
muun muassa mikroaaltojen teholla ja plasman paineella. Rajapinnan pisteen s etäisyyttä
d(s) ekstraktioelektrodista voidaan approksimoida [32]:
2
d(s) = 0
3



2q
Mi

1/4

(∆V )3/4
1/2
jp

(1 + e(s))1/2 ,

(110)

missä ∆V on plasman ja elektrodin potentiaalierotus, Mi ionien massa, jp ionivirran tiheys
ja e(s) on korjausfunktio, jolla huomioidaan elektrodin muoto. Mitä kuperampi rajapinta
on sitä suurempi riski suihkulla on osua elektrodeihin, jolloin osa suihkusta menetettäisiin
ja myös läpilyönnin mahdollisuus kasvaa.
Virrantiheyden vaikutusta suihkuun on myös simuloitu IBSimu-koodilla [33, 34]. Simulaation tuloksia on esitelty kuvassa 8. Kuvien vasemmalla laidalla on nähtävissä plasmaelektrodi, jonka takana on plasma ja alapuolella plasman rajapinta. Ensimmäisessä kuvassa
plasman ionitiheys on pieni, jolloin rajapinta on kovera ja sen vaikutus suihkuun on
keskittävä. Pian keskittämisen jälkeen suihku alkaa kuitenkin hajaantua avaruusvarauksen takia. Keskimmäisessä kuvassa rajapinta on tasainen ja oikeanpuolimmaisessa taas
kupera. Kuperan rajapinnan vaikutuksen huomaa vertaamalla sitä tasaiseen, eli suihku
on huomattavasti leveämpi.

Kuva 8: Simulaatio virrantiheyden vaikutuksista plasman rajapintaan ja ekstraktoituun
hiukkassuihkuun. Vasemmalle kuvassa kovera, keskellä tasainen ja oikealla kupera
rajapinta.

Simulaatioissa käytetty ekstraktiojännite oli 10 kV ja argon-ionisuihkun virrat olivat 14
µA, 64 µA, ja 110 µA. Ionitiheyden vaikutusta suihkuun käsitellään tarkemmin luvussa
4.5, jossa suihkua simuloidaan mittaustasoon asti.
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Tutkielmassa käytetyssä ekstraktiojärjestelmässä on kaksi maapotentiaalissa olevaa elektrodia ja näiden välissä einzel-linssi. Ensimmäinen elektrodi hoitaa ionien ekstraktion
plasmasta ja linssi taas fokusoi suihkua. Käytetty einzel-linssi on niin sanottu hidastava
linssi. Hidastavassa linssissä ensimmäisen elektrodin ja einzel-linssin välinen aukko on
hidastava, eli einzel-linssin jännite on suurempi kuin elektrodin. Toinen väli (einzel-linssin
ja toisen elektrodin välillä) taas on suihkua kiihdyttävä. Suihkun intensiteettijakauma
mitataan ekstraktiojärjestelmästä 40 cm päässä. Pitkän matkan johdosta ionisuihkun leviämistä täytyy estää fokusoimalla sitä einzel-linssillä. Einzel-linssin fokusoivaa vaikutusta
on havainnollistettu kuvassa 9, missä suihkun etenemistä on mallinnettu IBSimu-koodilla.
Ekstraktion jälkeen suihku alkaa levitä avaruusvarauksen takia, kunnes linssille tultaessa suihku keskittyy. Einzel-linssi keskittämiskyky riippuu linssin geometriasta sekä
suihkulinjan ja einzel-linssin jännitteen Veinzel suhteesta [14].
Ekstraktion jälkeen linjassa tulevat suihkun diagnostiikka, johon kuuluu Allison-skanneri
ja Faradayn kuppi. Allison-skannerilla mitataan suihkun intensiteettijakauma I(x,x0 ) ja
Faradayn kupilla suihkun kokonaisvirta. Tutkielmassa käytetyn mikroaaltoionilähteen
kokonaisvirrat ovat 10–100 µA luokkaa ja yksittäisten mittapisteiden virrat ovat tästä
noin prosentin luokkaa.

Kuva 9: Ekstraktiosysteemin simulaatio

3.2

Allison-skanneri

Allison-skanneri on Paul Allisonin vuonna 1983 kehittämä emittanssiskanneri. Allisonskanneri valittiin tutkielmassa käytettäväksi mittalaitteeksi kompaktiuden ja helppouden
vuoksi. Skannerin ohjaamiseen kehitettiin tutkielman aikana ohjausyksikkö, jonka toimintaan palataan luvussa 3.5.
Yksinkertaisimmillaan Allison-skanneri koostuu eturaosta, poikkeutuslevyistä, takaraosta
ja Faradayn kupista [35]. Allison skannerista on esitetty poikkileikkaus kuvassa 10.
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Skanneria liikutetaan kohtisuorasti suihkua vastaan ja skannerin eturaon paikka määrittää
läpi pääsevän suihkun x-koordinaatin. Ionisuihkun kulma saadaan poikkeutuslevyjen
jännitteitä säätämällä, jolloin jälkimmäisestä raosta pääsevät läpi vain tietyssä kulmassa
tulevat hiukkaset. Hiukkaset päätyvät skannerin päässä olevaan faradayn kuppiin, josta
ionivirran suuruus mitataan. Tällä tavoin mitataan suihkun intensiteetti I(x,x0 ), kullakin
x,x0 yhdistelmällä ja näin saadusta jakaumasta voidaan laskea suihkun emittanssi.
Muita emittanssiskannerityyppejä ovat esimerkiksi pepper-pot- ja slit-grid-skanneri. Ensimmäisessä lineaarisesti x- ja y-suunnassa rei’itettyä levyä kuljetetaan pystysuunnassa
suihkuun nähden. Pepper-pot-skannerilla saadaan näin ollen mitattua myös suihkun y ja
y’ komponentit. Slit-Grid tyylinen skanneri koostuu raosta ja joukosta lankoja, jotka ovat
samansuuntaisia raon kanssa. Langoilta mitatut virrat antavat suihkun x0 -komponentin.
Faradayn kuppiin läpi pääsevien hiukkasten tulokulma x0 voidaan valita jännitelevyillä,
jotka on esitetty kuvassa 10. Levyjen jännite-ero V taivuttaa skanneriin tulevia hiukkasia
ja tällöin vain tietyllä kulmalla tulevat hiukkaset läpäisevät jälkimmäisen kollimaattorin.

Kuva 10: Allison skannerin poikkileikkauskuva

Skannerin sisään tulevalle hiukkaselle pätee x-akselin suunnassa
1
x = vx t + at2 ,
2

(111)

missä vx on hiukkasen nopeus x-akselin suuntaan, t on aika ja a kiihtyvyys.
Poikkeutuslevyjen tuottama sähkökenttä vaikuttaa hiukkaseen voimalla F = qE = q Vd ,
missä q on hiukkasen varaus, E sähkökentän voimakkuus, V on jännite-ero levyjen välillä
qV
F
ja d levyjen välinen etäisyys. Sijoittamalla hiukkasen kiihtyvyys a = m
= md
yhtälöön
(111) saadaan
1 qV 2
x = vx t +
t.
(112)
2 md
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Hiukkasella kestää aika tf = L/vz kulkea poikkeutuslevyjen päästä päähän. Lisäksi koska
hiukkasen oletetaan pääsevän läpi skannerin toisesta kollimaattorista, niin täytyy x = 0.
Joten hiukkaselle pätee
 2
vx
1 qV L
.
(113)
0= L+
vz
2 md vz
Termien uudelleen järjestelyllä saadaan
vx
1 qV L
=−
.
vz
2 md vz2

(114)

p
Kiihdytyksen jälkeiseksi nopeudeksi voidaan approksimoida vz = 2qU /m, kun oletetaan,
että ennen kiihdytystä ionien nopeudet vx , vy ja vz ovat pieniä. Sijoittamalla vz yhtälöön
(114) saadaan
vx
1VL
x0 =
=−
.
(115)
vz
4 Ud
Johdetusta yhtälöstä huomataan, että tulokulma on suoraan verrannollinen poikkeutuslevyjen jännite-eroon.
Todellisuudessa poikkeutuskentän pituus ei ole sama kuin poikkeutuslevyjen L pituus,
vaan hiukkanen kokee levyjen tuottaman voiman näiden ulkopuolellakin. Levyjen välissä
oleva sähkökenttäkään ei ole tasainen ja tämän johdosta poikkeutuslevyjen efektiivinen
pituu ei ole sama kuin levyjen fyysinen pituus. Levyjen efektiivistä pituutta tutkittiin
IBSimu-koodilla ja simuloidusta järjestelmästä on esitetty kuva 11. Ensin selvitettiin
millä kulmalla suihku pääsee läpi skannerin jälkimmäisestä kollimaattorista. Tietämällä
suihkun kulma voidaan yhtälöstä (115) ratkaista efektiivinen pituus Lef f . Fyysisesti
poikkeutuslevyjen pituus on 117,8 mm ja efektiiviseksi pituudeksi saatiin 115,5 mm. Ero ei
ole suuri ja tämän johdosta sitä ei otettu huomioon myöhemmissä emittanssin laskuissa.

Kuva 11: IBSimu-koodilla tuotettu simulaatio Allison-skannerista ja hiukkassuihkusta.

Kaikilla Allison-skannerista faradayn kuppiin päässeillä hiukkasilla ei kuitenkaan ole sama
tulokulma x0 , vaan läpi pääsevät hiukkaset joiden kulmat kuuluvat välille x0max − x0min =
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∆x0 , missä x0max on maksimaalinen kulma ja x0min vastaavasti pienin kulma. Kuvassa 12
suihku on piirretty saapumaan skanneriin alaviistosta. Tästä nähdään, että maksimaalisella
kulmalla tuleva hiukkanen kulkee ensimmäisen kollimaattorin yläreunasta ja saapuu toisen
kollimaattorin alareunan ohi ja kääntäen minimaalisella kulmalla tulevalle. Merkitään nyt
kollimaattoreiden alakulmaa x1 ja yläkulmaa x2 . Maksimikulmalla tuleville hiukkasille
pätee
 2
1 qV1 L
0
x1 = x2 + x L +
(116)
2 md vz
ja vastaavasti minimikulmalla tulevalle hiukkaselle
1 qV2
x2 = x1 + x L +
2 md
0



L
vz

2
,

(117)

missä V1 on jännite, jolla maksimaalisella kulmalla tuleva hiukkanen pääsee toisesta
kollimaattorista läpi ja V2 vastaava minimikulmalle tulevalle hiukkaselle. Vähentämällä
yhtälöt toisistaan ja merkitsemällä ∆x = x2 − x1 saadaan
2∆x =

1 L2
(V1 − V2 ).
4 Ud

(118)

Ratkaisemalla V1 − V2 ja käyttämällä yhtälöä 115
4U d 0
8∆xU d
(x1 − x02 ) =
,
L
L2

(119)

josta seuraa, että
2∆x
.
(120)
L
Tutkielmassa käytetylle laitteistolle ∆x = 200 µm ja L = Lef f = 115,5 mm, eli ∆x0 = 3.46
mrad. Luku kertoo Allison-skannerin kulman erottelutarkkuuden. Käyttämällä jälleen
yhtälöä 115 saadaan ∆V = 22,7 V. Laskuissa kiihdytysjännitteenä käytettiin 10 kV. Mallia
voidaan kuitenkin tarkentaa, kuten lähteessä [36] on tehty, lisäämällä poikkeutuslevyjen
pituuteen myös levyjen ja kollimaattoreiden välinen matka L1 , eli
x01 − x02 = ∆x0 =

∆x0 =

2∆x
= 3,28 mrad.
L + 2L1

(121)

Korjaus on kuitenkin pieni, eikä sillä ole tutkielman kannalta suurta merkitystä.
Hiukkasen tulokulman ja levyjen jännitteen välinen suhde ei välttämättä ole lineaarinen.
Tämä on seurausta aiemmin mainitusta epäideaalisesta sähkökentästä levyjen välissä
[36]. Asiaa tutkittiin IBSimu-koodilla tarkastelemalla yksittäisiä hiukkasia, joiden sijainti
ensimmäisen kollimaattorin kohdalla xi vastasi niiden sijaintia toisen kollimaattorin
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Kuva 12: Läpi pääsevien hiukkasten kulmat, missä x0min on piirretty sinisellä, x0max
punaisella ja x0ref vihreällä.

kohdalle xf . Tarkastelu tehtiin vaihtaen levyjen välisiä jännitteitä ja etsimällä hiukkaselle
kulma, jossa ehto xi = xf pätee, simulaation tulokset on esitetty kuvassa 13. Simuloituun
dataan tehtiin myös suoran sovitus, josta huomataan, että datapisteet osuvat hyvin
suoralla ja systeemiä voidaan käsitellä lineaarisena. Suoran sovitukseksen kulmakertoimeksi
saatiin 0,152 mrad/V.

Kuva 13: Simuloitujen hiukkasten tulokulmat ehdolla xi = xf levyjen välisen jännitteen
funktiona ja suoran sovitus.

Luvun analyyseistä saadut resoluutiot eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että mittaukset
eivät tarkennu ∆V = 22,3 V pienemmillä jännite-askelilla vaan, että 3,46 mrad tulkitaan
ylärajaksi ja todellinen hajonta voi ollakin tätä pienempää. Pienentämällä jännite-askelia
suihkun reunat voivat pienentyä vielä huomattavasti ja mittauksen tarkkuus paranee.
Käytetyn resoluution vaikutuksia suihkun emittanssiin käsitellään tarkemmin luvussa 4.1.
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3.3

Plasman ionilämpötilan mittaaminen

Plasmassa tapahtuvien törmäysten vuoksi atomien elektronit voivat nousta korkeammille
viritystiloille. Viritystilojen purkautuessa takaisin perustilalle atomi emittoi fotonin, jonka
aallonpituus
hc
,
(122)
λ=
Ej − Ei
missä h Planckin vakio, Ej viritetyn tilan energia ja Ei perustilan energia. Koska λ = c/f
saadaan yhtälöstä 122
Ej − Ei = E = hf ,
(123)
missä f on fotonin taajuus.
Plasmassa olevat hiukkaset ovat jatkuvassa satunnaisessa lämpöliikkeessa. Lämpöliikkeen
vuoksi emittoituneiden fotonien taajuuksien havainnoinnissa pätee Dopplerin-ilmiö (engl.
Doppler broadening) [37], joka voidaan matemaattisesti ilmaista seuraavasti:
f = f0



v
1+
,
c

(124)

missä f0 on lepotilassa olevan hiukkasen emittoiman fotonin taajuus ja v on hiukkasen nopeus. Doppler-ilmiö kuvastaa, kuinka tiettyä taajuutta emittoivan kohteen liike vaikuttaa
havaittuun taajuuteen. Galaksien punasiirtymä on tunnettu esimerkki samasta ilmiöstä.
Plasmassa olevat hiukkaset noudattavat likipitäen Maxwell-Boltzmannin jakaumaa, joka
on esitetty yhtälössä (47). Ratkaisemalla yhtälöstä (124) nopeus ja sijoittamalla tämä
Maxwell-Boltzmannin jakaumaan saadaan
s
P (f )df =



mc2
mc2 (f0 − f )
exp −
df ,
2πkb T f02
2kb T f02

joka on Gaussinen jakauma keskihajonnalla σ =
r
∆fF W HM =

(125)

p
kb T /mc2 f0 ja jonka puoliarvoleveys on

8kb T log 2
f0 .
mc2

(126)

Tämä puoliarvoleveys saadaan mittauksista sovittamalla Gaussinen jakauma mitattujen fotonien taajuuteen ja näin ollen ionien lämpötilan voi ratkaista yhtälöstä (126).
Lämpötilan mittaamisen tarkempi teoreettinen tausta käydään läpi lähteessä [38].
Ionilämpötilat mitattiin POSSU(Plasma Optical SpectroScopic Unit)-mittalaitteella [38].
Laitteen toiminta voidaan jakaa kolmeen osaan, kuten kuvassa 14 on esitetty.
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Kuva 14: POSSU-mittalaitteen kaavio, kuva lähteestä [38]

Osiossa A ionilähteen plasman säteilemää valoa kuljetetaan optista kaapelia pitkin itse
mittalaitteelle. Laitteella valosta tehdään pulssitettua 2905 Hz taajuudella. Sama taajuus viedään myös lukitusvahvistimelle referenssiksi. Osiossa B pilkottu valo kuljetetaan
monokromaattoriin, jolla valitaan pieni osa tulevan valon aallonpituuksista valomonistinputkelle vietäväksi. Käytetty monokromaattori on Fastie-Ebert-tyyppiä, johon kuuluu
etu- ja takarako, pallopintainen peili ja heijastava diffraktiohila. Eturaosta läpi päässyt
valo heijastetaan peilin kautta hilaan, joka hajoittaa valon spektriksi. Hilan jälkeen valo
ohjataan peilin kautta ulostulorakoon, josta ulos pääsee vain pieni osa spektriä. Valomonistimelle saapuva fotoni irroittaa katodilta elektronin, joka ohjataan keskittävän elektrodin
läpi dynodille. Dynodille saapuessaan elektroni irroittaa joukon uusia elektroneja, jotka
vastaavasti kiihdytetään uudelle dynodille. Tämä kaskaadi jatkuu usean dynodin verran
ja lopulta elektronit saapuvat kerääjälle. [39] Viimeisessä osiossa signaali kuljetetaan kerääjältä esivahvistimen ja lukitusvahvistimen kautta tietokoneelle, jossa data tallennetaan
jälkianalyysia varten.
Ionien lämpötilat mitattiin kahdesta syystä. Ensimmäinen on lämpötilasta johtuvan
emittanssin arvioiminen yhtälöllä (91). Toiseksi haluttiinn varmistaa, että molemmilla
magneettikenttäkonfiguraatioilla ionien lämpötilat ovat samaa suuruusluokkaa, eli etteivät
erot mittauksissa johdu ionien lämpötilojen erosta.
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3.4

Magneettikenttäkonfiguraatiot

Tutkielman tarkoituksena on selvittää magneettikentän rakenteen vaikutus mikroaaltoionilähteen toimintaan. Vaikutusta tutkittiin mittaamalla suihkun intensiteettiä ja laatua
kahdella eri magneettikenttäkonfiguraatiolla, joista ensimmäinen on solenoidi ja toinen
oktupoli. Tässä luvussa molemmat konfiguraatiot esitellään lyhyesti.
Solenoidi koostuu ympyränmuotoiseksi taivutetusta kuparijohdosta ja siinä on 80 kierrosta.
Solenoidin tuottamasta magneettikentästä plasmakammion sisällä on esitetty kuva 15.
Muodostaakseen magneettikentän solenoidikonfiguraatio tarvitsee virtaa, jota tässä työssä
syötetään tasavirtamuuntajan kautta [40]. Useimmissa mittauksissa solenoidin läpi ajettiin
200 ampeerin virtaa.
Solenoidista magneettikenttää simuloitiin FEMM 4.2-ohjelmistolla, josta myös kuvan
15 kenttäviivat on saatu. Ohjelmistolla laskettiin myös magneettikentän voimakkuus
ekstraktion kohdalla ja tulokseksi saatiin 0,09 T. Mikroaaltoionilähteessä resonanssipinta
muodostuu kohtaan, jossa magneettikentän vahvuus on noin 87,5 mT. Yllä olevassa
kuvassa pinta on sinisen ja vihreän värin rajapinnalla.
Oktupolikonfiguraatiossa käytetään kestomagneetteja, jotka koostuvat neodyymin, raudan ja boorin yhdistelmästä (NdFeB). Magneetit on sijoitettu tasaisin 45 asteen välein
ympyrän muotoon ja ne ovat magnetisoitu sivuttaissuuntaisesti eli niiden navat osoittavat
kyljistä ulos. Magneetit on aseteltu niin, että niiden navat osoittavat vuorotellen sisään
ja ulos plasmakammiosta nähtynä. Oktupolikonfiguraation magneettikenttää simuloitiin
Mathematica-ympäristössä toimivalla RADIA-ohjelmistolla [41]. Simulaation tulokset on
esitetty kuvassa 16. Simulaation kuvakulma on kohtisuoraan ekstraktiosta katsottuna
plasmakammioon ja z-suunta on ionilähteen akselin suunta. Kuvaajien z-arvo kertoo
kuinka kaukana plasmakammion keskitasosta ollaan ja esimerkiksi z = 0 on keskellä
plasmakammiota. Tärkein huomio on, että ekstraktion kohdalla, eli z = 60 cm B ≤ 0,005
T, joka on hyvin pieni verrattuna solenoidikentän magneettikenttään, joka oli 0,09 T.
Kuvissa on nähtävillä myös, että resonanssipinta on erimuotoinen kuin solenoidisessa
konfiguraatiossa.
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Kuva 15: Työssä käytetyn solenoidikonfiguraation poikkileikkaiskuva ja FEMM
4.2-ohjelmistolla tuotetut magneettikenttäviivat plasmakammion sisällä.

(a) z = 0cm

(b) z = 20cm

(c) z = 50cm

(d) z = 60cm

Kuva 16: Oktupolikonfiguraation magneettikenttäviivat ja voimakkuudet eri etäisyyksillä
plasmakammion keskitasosta.
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3.5

Emittanssiskannerin ohjausyksikkö

Tutkielmassa käytettiin erikoistyönä kesällä 2017 rakentamaani Allison-skannerin ohjausyksikköä. Yksikön tehtäviin kuuluu: liikuttaa luvussa 3.2 esiteltyä Allison-skanneria,
asettaa skannerin potentiaalilevyjen jännite, lukea skannerin Faradayn kupista saatu virta ja skannerin paikka. Yksikkö koostuu laitetta varten rakennetusta piirilevystä, Arduino Uno merkkisestä mikro-ohjaimesta ja tietokoneella käytettävästä Pythonohjelmointikielellä toteutetusta käyttöliittymästä.
Sähkömagneettisilta häiriöiltä suojaamiseksi piirilevy ja Arduino asennettiin metalliseen
koteloon. Signaalit suojattiin häiriöiltä käyttämällä koaksaalikaapeleita signaalin kuljetuksessa. Arduinoa käytetään yksikön ohjelmiston ja elektroniikan rajapinnassa. Arduino
purkaa ja toteuttaa käyttäjän antamat käskyt. Piirilevyn tehtävä on muuttaa arduinon
digitaaliset signaalit analogisiksi ja mittalaitteistosta tulevat analogiset signaalit digitaalisiksi. Lisäksi piirilevy myös skaalaa signaalit oikean suuruisiksi. Ohjausyksikkö on esitetty
kuvassa 17.

Kuva 17: Tutkielmassa Allison-skannerin ohjaamiseen käytetty ohjausyksikkö.

Käyttöliittymästä asetetaan skannauksen parametrit, joita ovat: skannerin lähtö- ja lopetuspiste, askeleen koko, poikkeutuslevyjen jännite-eron maksimi ja minimi, jänniteaskeleiden lukumäärä ja kuinka monta kertaa kukin mittauspiste mitataan keskiarvoistamista
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varten. Lisäksi käyttäjä voi valita nopean ja hitaan skannauksen väliltä. Nopeassa ajossa
mitataan vain suihkun virta, kun taas hitaassa ajossa mitataan myös skannerin paikka ja
jännite-ero. Hidas mittaus toteutettiin helpottamaan yksikön kehitystyössä ja auttamaan
ongelmatilanteiden raktaisemisessa.
Kuvassa 18 on esitetty mittausjärjestelmä, jonka osana ohjausyksikkö on. Kuten kuvasta nähdään käyttäjän antamat käskyt viedään Arduinolle, joka purkaa ja välittää ne
eteenpäin. Suurin osa signaalaista kulkee piirilevyn kautta, lukuunottamatta askelmoottorinohjainta ja skannerin rajakytkimiä.

Kuva 18: Lohkokaavio tutkielmaa varten rakennetun ojausyksikön toiminnasta, kuva
muokattu lähteestä [42].

Kun käyttäjä on valinnut haluamansa parametrit ja käynnistänyt ajon, on mittauksen
kulku seuraava: ensin skanneri liikkuu valitulle lähtöpisteelle, tässä pisteessä käydään
läpi käyttäjän valitsemat jännite-erot ja mitataan virta (hitaassa ajossa mitattaisiin
myös paikka ja jännite-ero), seuraavaksi skanneri liikkuu seuraavaan mittapisteeseen ja
suorittaa mittaukset, tätä toistetaan kunnes on saavuttu lopetuspisteeseen tai skanneri
osuu rajakytkimiin. Kun ajo on suoritettu data voidaan tallentaa käyttöliittymästä
jälkianalyysia varten.

3.6

Emittanssin analyysi

Mitatun suihkun faasiavaruuden jakauman I(x,x0 ) voidaan ajatella koostuvan kolmesta osasta [43]: suihkun ytimestä (engl. core), kehästä (engl. halo) ja taustasta (engl.
background ). Jakauman osat on esitetty kuvassa 19, joka on tuotettu IBSimu:lla. Itse
hiukkassuihkuun kuuluu kaksi ensimmäistä osaa. Suihkun ydin pitää sisällään suurimman
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osan suihkusta. Suihkun kehä on ytimen ympärillä oleva pieni hiukkasvuo. Tausta, joka sijaitsee kehän ulkopuolella, koostuu kahdesta osasta: kohinasta ja vinoumasta(engl.
bias). Kohina on sähköisissä järjestelmissä esiintyvää satunnaista häiriötä, jonka arvo
on keskimäärin nolla. Vinouma taas on jokaisessa datapisteessä esiintyvä nollasta poikkeava arvo, joka yleensä on vakioarvoinen. Vinouma voi johtua esimerkiksi elektronisten
komponenttien epäideaalisuudesta.

Kuva 19: IBSimu:lla tuotettu kuva faasiavaruuden jakaumasta I(x,x0 ) ja jakauman osista.

Luvussa 2.3.3 esitelty rms-emittanssi ei erottele jakauman I(x,x0 ) osia. Jakaumassa oleva
nollasta eroava vinouma johtaa emittanssin kasvuun. Etenkin koska vinouma esiintyy
myös faasiavaruuden reunoilla, niin saavat nämä datapisteet myös suuren painoarvon
rms-emittanssissa. Kuvassa 20 on esitetty eri virtojen esiintymismäärät mikroaaltoionilähteellä tuotetun suihkun jakaumasta. Kuvasta huomataan nollan lähettyvillä oleva
monta kertaluokkaa suurempi pylväs. Tarkentamalla tähän nähdään, että pylväs ei ole
nollassa vaan hieman yli 0,0002 V. Joten voidaan todeta tämän johtuvan datassa olevasta
vinoumasta. Saadaksemme luotettavan arvon emittanssille täytyy vinouma poistaa datasta. Tutkielmassa tähän käytettiin niin sanottua SCUBEEx-metodia[43] (Self-consistent
unbiased elliptical exclusion analysis).
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Kuva 20: Mitattujen virtojen esiintymismäärä ja tarkennettu kuva väliltä 0 - 0,001 V.
Virrat ovat raakadatasta ja vielä jännitemuodossa.

SCUBEEx-metodin ajatus on hylätä tai asettaa nollaksi kaikki sellaiset pisteet, jotka
eivät kuulu suihkun ytimeen tai kehään eli suihkun tausta. Toteutus tehdään niin, että
faasiavaruuteen sovitetaan rajapinta, joka usein on ellipsin muotoinen, ja rajapinnan
ulkopuolelle jäävistä pisteistä lasketaan keskiarvo, joka vähennetään datasta. Ellipsin
sovituksessa käytetään apuna niin sanottua kynnysarvo-metodia (engl. treshold analysis).
Kynnysarvo-metodissa etsitään ensin suurin datassa oleva arvo ja valitaan esimerkiksi 5%
tästä maksimiarvosta oleva kynnysarvo. Kaikki kynnysarvoa pienemmät arvot nollataan
ja tämän jälkeen tehdään ellipsin sovitus dataan. Sovituksesta saadaan Twissin parametrit,
jotka määräävät ellipsin orientaation ja suuruuden. Seuraavaksi ellipsin puoliakseleita
kasvatetaan kunnes ellipsin ulkopuolelle jää pelkkää jakauman taustaa. Puoliakseleiden
koon valinnassa on monta vaihtoehtoja, mutta tässä työssä päätettiin yksinkertaisesti
√
kasvattaa puoliakseleiden kokoa 10 kertaiseksi alkuperäisestä ja jälkikäteen todentaa
visuaalisesti, että ellipsin ulkopuolella on varmasti pelkkää suihkun taustaa. SCUBEExmetodin viimeisessä vaiheessa ellipsin ulkopuolelle jäävistä pisteistä lasketaan keskiarvo
ja tämä vähennetään kaikesta datasta.
Kun datasta on vähennetty vinouman arvo, voidaan kynnysarvo-metodilla valita kuinka
suuret jakauman arvot sisällytetään suihkuun. Tässä työssä kynnysarvoksi valittiin
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5% maksimimista, joten kaikki 0,05 · Imax pienemmät arvot asetetaan nollaksi. Tämän
jälkeen käyttämällä yhtälöitä (71) - (73) ja (70) saadaan laskettua vinoumasta vapaa
rms-emittanssi. Datassa saattaa vinouman lisäksi olla myös virheellisiä datapisteitä, jotka
kasvattavat emittanssia. Tähän palataan tarkemmin luvussa 4.1.

4

Mittaukset ja havainnot

Mikroaaltoionilähteitä käytetään usein vetyionisuihkujen tuottamiseen [44]. Tutkielman
mittaukset suoritettiin kuitenkin käyttäen argonplasmaa, koska vetyplasmassa voi muodostua molekylaarisiä ionieta : H + , H2+ ja H3+ . Isotooppejen muodostuksen takia suihkun
emittanssin mittaaminen on hankalaa. Suihku pitäisi massaerotella ennen emittanssin
mittaamista, joka ei ollut mahdollista tutkielmassa käytetyllä laitteistolla. Argon valittiin,
koska jalokaasuna se ei helposti muodosta molekyylejä ja tämän johdosta ekstraktoitu
hiukkassuihku on puhdasta. Argonin käyttö helpotti myös ionilämpötilojen mittaamista
samasta syystä, eli plasman emittoimat spektrit pysyivät puhtaina. Muita jalokaasuja
on muun muassa helium, neon ja ksenon. Argon valittiin näistä kuitenkin, koska kerran
ionisoituneen argonin ensimmäisten viritystilojen energia on matalampi kuin esimerkiksi
heliumin ja neonin, tämän johdosta sen virittämiseen vaadittu energia on matalampi.
Argonilla on myös tehty aiemmin paljon tutkimuksia ja sen ominaisuudet tunnetaan
hyvin.
Magneettikentän on mahdollista vaikuttaa suihkuun joko suoraan tai epäsuorasti plasman kautta. Suoraa vaikutusta kuvattiin suihkun emittanssia käsittelevässä luvussa
2.3.3. Epäsuorassa vaikutuksessa magneettikentän muutos aiheuttaa muutoksia plasman parametreissä, jotka näkyvät myös suihkussa. Tutkielman kannalta kiinnostavaa on
magneettikentän vaikutus ionilähteen suorituskykyyn. Ionilähteen suorituskyvyn tärkeimpinä mittarina toimivat suihkun intensiteetti sekä emittanssi. Optimaalisesti halutaan
mahdollisimman suurivirtainen ja pieniemittanssinen suihku.
Tutkielmassa käytetyssä mikroaaltoionilähteessä on viisi säädettävää parametriä, jotka
vaikuttavat ionilähteen toimintaan. Näitä ovat plasmakammion paine, mikroaaltojen teho,
ekstraktiojännite, einzel-linssin jännite ja solenoidisen kentän tapauksessa myös magneettikentän tuottamiseen käytetty virta. Oktupoli-magneettikenttätopologia on tuotettu
kestomagneeteilla, joten tässä tapauksessa ei ole mahdollista säätää magneettikentän
voimakkuutta. Parametrien suuresta määrästä johtuen koko viisi (selnoidikonfiguraatio)
ja neljä (oktupolikonfiguraatio) ulotteisia mittausavaruuksia ei voitu mitata. Mittauksissa
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pyrittiin optimoimaan joko yksi tai kaksi parametriä kerrallaan, jonka jälkeen säädettäviä
parametrejä vaihdettiin. Mittaukset aloitettiin solenoidikonfiguraatiolla, jonka jälkeen
konfiguraatio purettiin ja vaihdettiin oktupoliseen. Molemmilla konfiguraatioilla tehtiin
samat mittaukset, jotta konfiguraatioiden vertailu toisiinsa on mahdollista.

4.1

Käytetyn resoluution ja kynnysarvon vaikutus emittanssiin

Emittanssin mittauksessa tuloksen tarkkuuteen vaikuttaa kaksi erillaista resoluutiota:
fyysinen ja ohjelmallinen. Fyysisen resoluution tarkkuuden määrittelee Allison-skannerin
geometria, mutta myös poikkeutuslevyjen jännite-ero voi vaikuttaa tähän. Ohjelmistollinen resoluutio syntyy käyttäjän asettamista askelten (fyysinen ja jännite) suuruuksista.
Käyttäjän asettamat askelten arvot määräävät mittauksen pikseleiden koot. Pikseleiden
koon kasvattaminen voi kasvattaa tai alentaa emittanssia. Otetaan esimerkiksi yksi pikseli
suihkun jakauman reunalta. Puolittamalla tämä pikseli x0 suunnassa saadaan kaksi pikseliä. Riippuen suihkun intensiteettijakaumasta, tämä intensiteetti voi jakautua esimerkiksi
vain suihkun keskikohtaa lähempänä olevaan pikseliin, jolloin suihkun reuna tarkentuu ja
jakauman hajonta pienenee ja emittanssi samalla. Toisaalta jos suihku jakautuu molempiin pikseleihin on suihkun ytimestä kauempana olevan pikselin keskikohtakin kauempana
kuin alkuperäisen pikselin. Tämä taas kasvattaa jakauman hajontaa ja emittanssia. Jälkimmäisessä tapauksessa emittanssin arvoon vaikuttaa myös, kuinka alkuperäisen pikselin
intensiteetti jakautuu näille kahdelle pikselille.
Allison-skannerin geometria vaikuttaa myös mittaukseen. Skannerin kollimaattoreiden
korkeus on 200 µm ja jos käytetyt fyysiset askeleet ovat tätä suurempia jää suihkusta osa
mittaamatta. Toisaalta käyttämällä pienempää esimerkiksi 100 µm askelta tarkkuuden ei
juurikaan oleteta kasvavan. Tämä johtuu siitä, että ainoa osa mikä suihkusta tarkentuu
on suihkun kärjet. Jos vaihdetaan käytetty askel 200:sta 100 mikrometriin lyhenee suihku
maksimissaan tuon 200 µm, eli 100 µm molemmista päistä. Ero on hyvin pieni eikä sitä
huomata emittanssissa. Mittausaikoihin tämä muutos vaikuttaa huomattavasti enemmän,
koska muutos kaksinkertaistaa mitattavien pisteiden määrän ja tämän johdosta liki kaksinkertaistaa mittausajan. Luvussa 3.2 esitettiin, kuinka Allison-skannerissa myös suihkun
kulman mittaukseen liittyy tarkkuutta rajoittava resoluutio. Tämä resoluutio määräytyy
kollimaattoreiden paksuudesta ja näiden välisestä etäisyydestä. Kulman resoluutioksi saatiin ∆x0 = 3,46 mrad ja tämän vaikutus mittaukseen on vastaavan kaltainen kuin edellä
käsitellyn kollimaattorin raon korkeuden. Kulman resoluutio tosin vaikuttaa mitatun
jakauman paksuuteen, joten sen vaikutus on huomattavati suurempi kuin ∆x:n. Vaikutus
on erityisen selvä, kun suihkun kulmien hajonta on pienempi kuin kulman resoluutio.
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Kuva 21: Simulaatio parhaiten optimoidun mittauksen intensiteettijakaumasta.
Vasemmalla kuvassa käytetty kulmaresoluutio oli ∆x0 = 0,2 mrad ja oikealla ∆x0 = 4,5
mrad.

Esimerkiksi jos oletetaan suihkun kulman hajonnaksi keskimäärin 2 mrad, niin mitatun
suihkun intensiteettijakauma on silti 3,46 mrad paksuinen. Toisaalta jos suihkun kulmien
hajonta on suurempaa kuin 3,46 mrad, niin jakauman reunojen tarkentaminen on edelleen
mahdollista lisäämällä kulman mittauksen tarkkuutta. Tämä onnistuu pienentämällä
otettujen jännite-askelien suuruutta, jolloin skannerin kulmien erottelukyky paranee. Kulman resoluutio ∆x0 = 3,46 mrad vastaa noin 22,3 V jännite-askelta, kuten luvussa 3.2
osoitettiin. Mittauksissa käytetyt jännite-askeleet olivat 2–5 V väliltä.
Resoluution vaikutusta emittanssiin tutkittiin simulaatioilla ja mittauksilla. Simulaatiossa
suihku tuotettiin mittauksista saaduista Twissin parametreistä ja emittanssista, jotta
synteettinen suihku vastaisi mahdollisimman hyvin mitattuja suihkuja. Seuraavaksi suihku simuloitiin kulkemaan Allison-skannerin läpi valituilla resoluutioilla, simulaatio siis
huomioi skannerin niin fyysisen kuin ohjelmistollisenkin resoluution. Simulaatiolla tutkittiin luvussa 4.5 esitettyä parhaiten optimoitua tapausta, jonka Twissin parametrit ovat
mm
α = −6,84, β = 1,88 mrad
, γ = 25,37 mrad
ja  = 3,04 mm mrad. Simulaatiossa käytettiin
mm
kulman resoluution tarkkuuksia väliltä 0,2–10 mrad, joista kuvassa 21 vasemmalla on
esitetty faasiavaruuden kuva kun ∆x0 = 0,2 ja oikealla ∆x0 = 4,5.
Kaikilla 0,2–10 mrad välillä olevilla kulmaresoluutioilla saatiin noin 3,10 mm mrad emittanssi. Tulos on yllättävä sillä heikomman resoluution olettaisi kasvattavan suihkun
emittanssia. Kuitenkin heikommalla resoluutiolla saadaan samankokoinen ellipsi eli emittanssi, kuin tarkemmalla resoluutiolla, kuten kuvassa on esitetty. Pitämällä samat Twissin
parametrit ja muuttamalla vain distribuution tuottamiseen käytettyä emittanssia, voidaan
tutkia, kuinka hyvin intensiteettijakaumasta laskettu emittanssi vastaa tätä. Kuvaan
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Kuva 22: Intensiteettijakaumasta laskettu emittanssi ja distribuution kulmahajonnan
levein kohta hiukkasten jakauman funktiona

q
22 on emittanssien lisäksi piirretty suihkun kulmahajonnan levein kohta ∆x0max = β .
Kuvasta nähdään, että niin suurilla kuin pienilläkin suihkun kulmahajonnan arvoilla
emittanssien arvot vastaavat hyvin toisiaan. Tuloksen tulkitseminen on haastavaa, sillä
teoreetisten tarkasteluiden perusteella pienillä jakauman kulmahajonnoilla distribuution
emittanssin voidaan olettaa olevan suurempi kuin itse suihkun emittanssi.
Simulaatiolla tutkittiin myös suihkua, jonka Twissin parametrit ovat α = −32,0, β =
mm
11,7 mrad
, γ = 87,6 mrad
ja  = 5,0 mm mrad. Simulaatiossa kulmaresoluutiot olivat
mm
väliltä 0,2–10 mrad ja näistä on tuotettu kuva 23. Tässä simulaatiossa käytetty suihku
on huomattavasti suurempikokoisempi ja sen hajonta on myös suurempi kuin edellisen
simulaation suihku. Kuvasta huomataan, kuinka pienillä kulmaresoluutioilla emittanssi
näyttää konvergoituvan noin 5,45 mm mrad arvoon. Suurilla kulmaresoluutioilla nähdään
jo aiemmin mainittu laskostumis-tyyppinen efekti (engl. aliasing), joka voi vaikuttaa
emittanssiin, joko kasvattavasti tai pienentävästi riippuen siitä, kuinka simuloitu distribuutio osuu mittahilaan. Mittaukset tehtiin 100 ja 200 µm askeleilla ja näissä käytettiin
4,75 V, 3,8 V, 3,16 V, 2,71 V ja 2,38 V jänniteresoluutiota. Mittauksissa heikoin käytetty
resoluutio 4,75 V vastaa 0,72 mrad ja tarkin resoluutio 2,38 V vastaa 0,43 mrad kulmaresoluutiota. Tarkimman ja heikoimman resoluution mittaukset on näytetty kuvassa
24.
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Kuva 23: Simuloidun suihkun emittanssi kulmaresoluution funktiona

Kuva 24: Mittauksien jakaumat eri resoluutioilla. Vasemmalla jännite-askelten määrä oli
80 ja siirtymä 200 µm ja oikealla vastaavat luvut olivat 160 ja 100 µm.

Mittauksien tulokset ovat kuvassa 25, missä vasemmalla on käytetty 25 % kynnysarvoa
ja oikealla 5 %. Vasemmanpuoleinen kuva vahvistaa käsitystä siitä, että emittanssin
kannalta 100 ja 200 µm mittaukset ovat lähes yhtä tarkkoja. Oikeanpuoleisessa kuvassa
3,8 V ja 3,16 V jänniteresoluution kohdalla emittanssi yllättäen kasvaa rajusti.
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Kuva 25: Emittanssi käytetyn resoluution funktiona. Vasemmalla käytettiin
kynnysarvona 25 % ja oikealla 5 %.

3,16 V jänniteresoluution mittauspistettä on tutkittu tarkemmin tuottamalla tästä kuvaaja,
missä emittanssia tutkikaan kynnysarvon funktiona. Kuvassa 26 vasemmalla on 200 µm
askeleella suoritettu mittaus ja oikealla 100 µm. Oikeanpuoleista kuvaajassa huomataan
epäjatkuvuus kynnysarvon ollessa noin 15%.

Kuva 26: Emittanssi kynnysarvon funktiona 3,16 V jänniteresoluutiolla. Vasemmalla 200
µm mittaus ja oikealla 100 µm.

Epäjatkuvuuden syy on virheellinen mittapiste, joka havaitaan kun tutkitaan suihkun
faasiavaruuden kuvaa. Virhemittaus on esitetty kuvassa 27. Kuva on tuotettu valitsemalla 5 % kynnysarvo ja asettamalla kaikki tätä pienemmät arvot nollaksi ja suuremmat
ykkösiksi. Virheellinen mittapiste esiintyy kuvassa x ≈ 10 mm ja x0 ≈ −40 mm mrad
kohdalla. Virhemittaus kasvattaa mittauksen hajontaa ja tämän johdosta myös emittanssia. Tämänkaltainen virhe poistetaan datasta manuaalisesti. Todennäköisin selitys
virhemittaukselle on joko häiriö mittalaitteiston elektroniikassa tai heilahdus ekstraktion
jännitteissä. Heilahdus voi johtua esimerkiksi läpilyönnista. Poistamalla virhe datasta
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korjaantuu myös kuvaaja, joka on esitetty kuvassa 28.

Kuva 27: 5 % kynnysarvon ylittävät pikselit faasiavaruudessa.

Kuva 28: Emittanssi resoluution funktiona josta on korjattu häiriöt pois.

Kuvassa 26 suihkun emittanssi laskee lähestulkoon lineaarisesti käytetyn kynnysarvon
funktiona. Tämä viittaa siihen, että suihkulla on vain hyvin heikko kehä, sillä jos suihkulla
olisi kehä niin kasvattamalla kynnysarvoa nollasta hieman (esimerkiksi 5 - 10 %) kehä
poistuisi datasta ja emittanssin arvo laskisi nopeasti. Kuvassa 29 on havainnollistettu
tätä ilmiötä, jossa on tuotettu synteettinen suihku, jolla on myös kehä. Kynnysarvoilla 0
-5 % emittanssin arvo vähenee nopeasti, jolloin kehän vaikutus poistuu datasta. Kehän
poistamisen jälkeen emittanssin arvo vähenee jälleen lineaarisesti. Synteettisellä suihkulla
tutkittiin myös virtojen suhteellista esiintymismääriä, joktka ovat esitetty kuvassa 30.
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Kuva 29: Synteettisen suihkun emittanssi kynnysarvon funktiona.

Kuva 30: Synteettisen suihkun virtojen esiintymismäärät.

Mittauskokoonpanolla tulevaisuudessa tehtäviä mittauksia varten suosittelen seuraavaa
järjestystä analyysia tehdessä:

1. Riittävän suuren resolution valitseminen ennen mittauksen käynnistämistä. Askeleen
kooksi suosittelen 200 µm ja jännite-askelten suuruudeksi enintään 2,5 V.
2. Mittauksen jälkeen suihkun jakauma on hyvä tarkastaa visuaalisesti, että resoluutio
oli varmasti riittävän suuri.
3. Jakauman tarkastaminen virheellisten mittapisteiden varalta käyttäen kynnysarvometodia (katso kuva 27).
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4. Vinouman poistaminen mitatusta datasta esimerkiksi SCUBEEx-metodilla.
5. Emittanssin arvon laskeminen jakaumasta 5 % kynnysarvolla.
Yllä olevasta metodista tullaan tutkielman valmistumisen jälkeen tuottamaan myös
graafinen analyysiohjelma, jolla suihkun analysointi nopeutuu huomattavasti.

4.2

Emittanssi solenoidin virtalähteen virran funktiona

Solenoidin läpi kulkevaa virtaa muuttamalla magneettikentän topologia säilyy, mutta vakiomagneettikenttäpinnat siirtyvät. Mikroaaltoionilähteen kannalta tärkein näistä
potentiaaleista on resonanssipinta, joka muodustuu kun B ≈ 87,5mT. Solenoidin muodostama magneettikenttä on esitetty aikaisemmin kuvassa 15. Kun virtaa kasvatetaan liikkuu
resonanssipinta poispäin plasmakammion keskitasosta nähden ja kun virtaa lasketaan
liikkuu pinta kohti kammion keskitasoa. Mittauksessa solenoidin läpi kulkevaa virtaa
muutettiin 175–225 amperin välillä, joista on tuotettu kuva 31. Mittauksessa käytettiin
700 W mikroaaltotehoa, paine oli 9,0 · 10−3 mbar, kiihdytysjännite 10 kV ja einzel-linssin
jännite 8 kV.

Kuva 31: Emittanssi ja ekstraktoitu virta solenoidisen magneettikentän tuottamiseen
käytetyn virtalähteen virran funktiona.

Kasvattamalla solenoidin läpi kulkevaa virtaa kasvatetaan magneettikentän voimakkuutta
ekstraktiossa. Magneettikentän voimakkuuden kasvaessa myös tuotetun suihkun emittanssin odotetaan kasvavan yhtälön (102) mukaisesti. Virran kasvattaminen ei kuitenkaan
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vaikuta suuresti suihkun emittanssiin. Syy on todennäköisesti magneettisen emittanssin
suhteellisen pieni osuus kokonaisemittanssista. Muuttamalla virtaa 175 ampeerista 225
ampeeriin emittanssi muuttuu vain noin 0,15 mm mrad verran. Kuvasta 31 on myös nähtävissä, että magneettikentän voimakkuuden vaikutus mitatun suihkun kokonaisvirtaankin
oli pieni.

4.3

Einzel-linssin vaikutus emittanssiin

Tutkimuksessa käytetty einzel-linssi on niin sanottu hidastava linssi, kuten luvussa 3.1.2
kerrottiin. Einzel-linssin fokusoiva vaikutus riippuu linssin geometriasta ja jännitteistä.
Kasvattamalla linssin jännitettä suihku keskittyy enemmän, kuitenkin kun suihkun
jännitettä kasvatetaan voi suihku ylifokusoitua. Ylifokusoitumisella tarkoitetaan sitä,
että suihkun fokuspiste siirtyy niin lähelle einzel-linssiä, että sen vaikutus suihkuun
mittaustasolla asti on emittanssia kasvattava. Einzel-linssin epälineaariset voimat voivat
myös aiheuttaa suihkuun aberraatioita, jotka kasvattavat emittanssia. Aberraatioita
käsiteltiin lyhyesti luvussa 2.3.3.
Emittanssia tutkittiin einzel-linssin jännitteen funktiona kolmella mittaussarjalla. Kaksi
näistä toteutettiin oktupolikonfiguraatiolla ja yksi solenoidikonfiguraatiolla. Oktupolikonfiguraatiolla ensimmäisessä mittauksessa parametrit valittiin samoiksi kuin solenoidikonfiguraatiolla. Mittauksien parametrit olivat: kammiojännite oli 10 kV, mikroaaltogeneraattorin teho 700 W ja paine 9,0 · 10−3 millibaaria. Toisen oktupolikonfiguraation
mittauksen parametrit valittiin siten, että suihkun kokonaisvirta oli lähes sama kuin
solenoidikonfiguraatiolla. Tämän mittauksen parametrit olivat: kammiojännnite 10 kV,
mikroaaltogeneraattorin teho 1,1 kW ja paine 7,0 · 10−3 millibaaria.
Kuvassa 32 on esitetty tulokset emittanssimittauksista einzel-linssin jännitteen funktiona. Kuvaajasta huomataan, että pienillä jännitteillä einzel-linssin jännitteen kasvaessa
emittanssi pienenee. Kuitenkin jännitteen kasvaessa enemmän alkaa suihkun emittanssi
kasvamaan tietyn pisteen jälkeen. Solenoidikonfiguraatiolla tämä tapahtuu noin 8,5–9 kV
kohdalla ja oktupolikonfiguraatiolla 8–8,5 kV kohdalla 0,129 mA tapauksessa.
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Kuva 32: Emittanssi einzel-linssin jännitteen funktiona

Kuvassa 33 on esitetty oktupolikonfiguraatiolla tehtyjen mittauksien faasikuvat jännitteillä
8,5 kV ja 9 kV. Yhdeksän kilovoltin mittauksessa huomataan, kuinka suihku leviää
huomattavasti ja tämän johdosta myös emittanssi kasvaa.

Kuva 33: Oktupolikonfiguraatiolla tehtyjen mittauksien faasiavaruuden jakaumat.
Vasemman puolen kuvassa käytetty jännite oli 8,5 kV ja oikealla 9 kV.

Seuraavaksi tutkitaan kuinka einzel-linssi vaikuttaa suihkun emittanssiin eri mikroaaltojen
teholla. Mittaukset tehtiin kummallakin konfiguraatiolla ja käytetyt mikroaaltotehot olivat
700, 800 ja 900 W, kuten kuvassa 34 on esitetty.
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Kuva 34: Ionisuihkun emittanssi einzel-linssin jännitteen funktiona, vasemmalla
solenoidikonfiguraatio ja oikealla oktupolikonfiguraatio. Molemmilla konfiguraatioilla
mittaukset tehtiin 700, 800 ja 900 watin mikroaaltotehoilla.

Solenoidikonfiguraatiolla tehdyissä mittauksissa kokonaisvirrat olivat keskimäärin 110, 120
ja 130 µA kasvavan mikroaaltotehon järjestyksessä. Vastaavasti oktupolikonfiguraatiolla
mitatut virrat olivat 75, 82 ja 90 µA. Molemmissa mittauksissa plasmakammion jännite
oli 10 kV ja paine 9,0 · 10−3 millibaria. Mikroaaltojen teho nostaa ekstraktoituja virtoja
molemmilla konfiguraatiolla. Solenoidilla emittanssin minimi saavutetaan 7 -- 9 kV välissä
kaikilla tehoilla. Oktupolilla 900 W tapauksessa emittanssin minimi oli 8 kV ja 700 sekä
800 W tapauksissa emittanssi tippui vielä 9 kV kohdalla.

Kuva 35: Ionisuihkun emittanssi einzel-linssin jännitteen funktiona, vasemmalla kuvassa
solenoidikonfiguraatio ja oikealla oktupolikonfiguraatio. Mittaukset 1,0 · 10−2 , 1,2 · 10−2 ,
1,4 · 10−2 ja 1,7 · 10−2 mbar plasmakammion paineilla.

Mittauksia einzel-linssin vaikutuksista tehtiin myös eri plasmakammion paineilla. Kuvassa
35 on esitetty mittauksen tulokset kummallakin konfiguraatiolla. Solenoidikonfiguraatiolla
mitatut kokonaisvirrat olivat: 62, 56, 50 ja 45 µA kasvavan paineen järjestyksessä.
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Oktupolikonfiguraatiolle mitatut virrat olivat: 38, 32, 27 ja 23 µA. Yleisesti voidaan
sanoa, että kun painetta kasvatettiin niin suihkun emittanssi pieneni.
Solenoidikonfiguraatioilla tehdyistä mittauksista huomataan, että kaikilla käytetyillä
paineilla emittanssi pienenee einzel-linssin jännitteen kasvaessa. Käytetyillä jännitealueilla
ei tosin saatu emittanssin minimiä esiin ja mittauksia olisikin voinut jatkaa korkeammille
jännitteille. Oktupolikonfiguraatiolla 1,0 · 10−2 ja 1,2 · 10−2 mbar paineilla tehdyissä
mittauksissa emittanssi laskee einzel-linssin jännitteen noustessa. 1,4·10−2 ja 1,7·10−2 mbar
paineissa huomataan, että emittanssin minimi löytyy 7,5 kV einzel-linssin jännitteellä.
Tutkittu järjestelmä on monimutkainen, eikä tässä luvussa esiin tulleille eroilla solenoidija oktupolikonfiguraatioiden välillä ole täydellistä selitystä. Tiedetään kuitenkin, että
plasman rajapinta on virran ja plasman parametrien funktio. Muutokset rajapinnassa
vaikuttavat suihkun kokoon ja divergenssiin, jotka muuttavat einzel-linssin suihkuun
tuottamaa fokusta. Esimerkiksi einzel-linssi voi aiheuttaa aberraatioita suurikokoiseen
suihkuun, koska einzel-linssissä oleva sähkökenttä ei ole lineaarinen. Lisäksi suihkun
avaruusvaraus voi myös aiheuttaa aberraatioita suihkuun, jotka voivat riippua sekä
plasman rajapinnasta että einzelin fokuksesta. Einzel-linssille ei löytynyt globaalia optimia
vaan käytetty jännite täytyy valita jokaisessa mittauksessa uudestaan.
Painemittauksissa huomattiin, että suihkun emittanssi ja virta molemmat pienenivät
plasmakammion paineen kasvaessa. Paineen valinta onkin kompromissi näiden kahden
väliltä, koska optimaalisesti haluttaisiin suuri virtainen mutta mahdollisimman pieni
emittanssinen suihku. Useimmissa mittauksissa päädyttiin käyttämään 9,0 · 10−3 mbar
painetta.

4.4

Plasmakammion jännitteen vaikutus suihkun emittanssiin

Seuraavaksi tutkitaan kuinka plasmakammion jännite vaikuttaa suihkun emittanssiin.
Kammion vaikutusta tutkittiin niin, että sen ja einzel-linssin jännitteiden suhde pidettiin
vakiona. Suhde (VEinzel /Vkammio = 0,8) pidettiin vakiona, koska muuttamalla vain kammion jännitettä muuttuisi myös sähkökentän profiili ekstraktiossa, jolloin einzel-linssin
suhteellinen painoarvo kasvaisi. Koska kiihdytysjännite muuttaa suihkun tulokulmaa
täytyy mittausten tulokset normittaa kuten luvussa 2.3.3 esitettiin. Normitetut tulokset
on esitetty kuva 36. Kummallakin konfiguraatioilla tehdyissä mittauksissa mikroaaltogeneraattorin teho oli 700 W ja plasmakammion paine 9,0 · 10−3 mbar.
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Kuva 36: Emittanssi kammiojännitteen funktiona siten, että kammiojännitteen ja
einzel-linssin jännitteen suhde pidetään 0,8:ssa

Solenoidikonfiguraatiolla mittaukset tehtiin 7,5 , 8,75 ja 10 kV kammion jännitteellä ja
suihkun kokonaisvirta oli noin 120 µA kaikissa mittauksissa. Mittauksia olisi pitänyt jatkaa ainakin 20 kV asti, jotta emittanssin minimi olisi saatu esiin. Tämä ei kuitenkaan ollut
mahdollista, koska jännitteen kasvattaminen 10 kV yli aiheuttaa läpilyöntejä ekstraktiossa.
Tämän johdosta solenoidikonfiguraation mittauksista ei voida tehdä suuria johtopäätöksiä.
Kuitenkin näistä kolmesta mittapisteestä huomataan, että suihkun emittanssi pienenee
kun kammion jännitettä kasvatetaan. Käytetty kiihdytysjännite muuttaa myös plasman
rajapintaa, kuten luvussa 3.1.2 näytettiin. Plasman rajapinnan muoto muuttuu koverammaksi kiihdytysjännitteen kasvaessa, tämä voi mittaustasolla asti vaikuttaa emittanssin
arvoon niin kasvattavasti kuin pienentäenkin.
Oktupolikonfiguraatiolla tehdyissä mittauksissa emittanssi laskee aluksi, mutta kuitenkin
jo 6 kV kohdalla emittanssin arvo alkaa kasvaa. Selitys tälle löytyy tarkastelemalla seuraavassa luvussa esitettyä kuvaa 41. Kuvasta huomataan, että kun ekstraktoitu kokonaisvirta
on 40–60 µA alueella, niin emittanssi kasvaa virran funktiona. Kiihdytysjännitteen funktiona tehdyissä mittauksissa virrat olivat 46, 49, 55, 57, 60 ja 61 µA kasvavan jännitteen
järjestyksessä, joka vahvistaa kuvasta 41 saatua käsitystä.
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Kuva 37: Ekstraktoitu virta mikroaaltogeneraattorin tehon funktiona ja suoran sovitukset.
Oktupolin suoransovitukselle kulmakertoimeksi saatiin 0,09 µA
ja nollakohdaksi 2,17 µA
W
µA
ja vastaavasti solenoidin kulmakertoimeksi 0,15 W ja nollakohdaksi 20,07 µA.

4.5

Mikroaaltogeneraattorin tehon vaikutus emittanssiin ja virtaan

Luvussa 2.1.3 esitettiin, kuinka kasvattamalla harmonisen sähkökentän voimakkuutta
eli mikroaaltogeneraattorin tehoa kasvaa myös resonanssipinnalla olevien elektronien
kineettinen energia. Elektronien kineettisen energian kasvun myötä myös ionien tiheys
plasmassa kasvaa, koska energeettisimmillä elektroneilla on suurempi todennäköisyys
ionisoida atomi. Ionien tiheys on taas verronnollinen ekstraktoituun virran tiheyteen,
eli odotuksena on virran kasvu kun mikroaaltojen tehoa kasvatetaan. Kuvassa 37 on
esitetty mittaus, jossa suihkun kokonaisvirta on mitattu suihkulinjan päästä eri mikroaaltotehoilla. Odotusten mukaisesti virta kasvaa tehon kasvaessa, lisäksi huomattavaa on,
että molemmille konfiguraatioille virran kasvu on lähes suoraan verronnollinen tehoon.
Toinen huomattava asia on, että oktupolikonfiguraatiolla mitatut virrat ovat huomattavasti solenoidikonfiguraatiolla mitattuja pienemmät. Esimerkiksi 200 W mikroaaltoteholla
kokonaisvirtojen ero on noin 18 µA ja kun teho kasvatetaan 1000 wattiin on ero 65 µA.
Eli mikroaaltotehon kasvaessa myös kokonaisvirtojen erotus konfiguraatioiden välillä
suurenee. Tätä tutkittiin tekemällä dataan suoransovitukset ja oktupolikonfiguraatiolle
kulmakertoimeksi saatiin 0,09 µA
ja solenoidikonfiguraatiolle 0,15 µA
. Syitä tähän voi olla
W
W
monia esimerkiksi resonanssipinnan sijainti ja ionien rekombinaatio oktupolikonfiguraatiolla. Solenoidikonfiguraatiossa ECR-pinta on ekstraktioreiän välittömässä läheisyydessä
kun taas oktupolikonfiguraatiolla pinta kulkee plasmakammion seinien läheisyydessä.
Konfiguraatioiden magneettikenttärakenteita kuvattiin tarkemmin luvussa 3.4.
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Kuva 38: Simulaatio ekstraktiosta 14 uA, 64 uA ja 110 uA virroilla

Emittanssiin virran tiheys vaikuttaa plasman rajapinnan takia kuten luvussa 3.1.2 nähtiin.
Virran tiheyttä kasvattaessa rajapinnan muoto muuttuu kuperasta tasaisen kautta koveraan. Kuperan rajapinnan vaikutus on suihkua levittävä, tasainen rajapinta ei vaikuta
suihkun muotoon ja kovera taas on suihkua keskittävä. Tästä on esitetty simulaatiosta
saadut kuvat 38 ja 39. Simulaatioissa ainoa muutettu parametri on virran tiheys. Virran
tiheyden muutoksen vuoksi myös suihkun virta muuttuu. Simulaatiossa kammion jännite
oli 10 kV ja einzel-linssin 8 kV. Kuvassa 39 suihkua on simuloitu Allison-skannerille asti.
Tästä huomataan, että plasman rajapinnan muoto vaikuttaa suihkuun myös mittatasossa,
eikä vain ekstraktion läheisyydessä. Suihkun avaruusvarauksen vaikutus on myös nähtävissä simulaatiossa, sillä mitä tiiviimpi suihku on sitä suurempi avaruusvarauksesta
johtuva voima, ja tätä voimakkaammin suihku leviää. IBSimu-koodilla tuotettiin myös kuva 40, missä on kvantitatiivisesti tutkittu virran tiheyden vaikutusta suihkun emittanssiin.
Simulaatiosta on selvästi huomattavissa yllä olevassa kappaleessa kuvattu käytös. Pienillä virroilla emittanssin arvo on suuri, joka voi johtua plasman rajapinnan fokuspisteen
läheisyydestä ekstraktioon. Virran kasvaessa emittanssi alkaa laskea, kunnes saavutetaan
minimiarvo. Minimiarvon jälkeen emittanssi alkaa kasvaa, joka todennäköisesti johtuu
rajapinnan kuperuudesta. Solenoidi- ja oktupolikonfiguraatioilla tehdyt mittaukset on
esitetty kuvassa 41. Oktupolikonfiguraation mittauksista huomataan samankaltaista käy58

Kuva 39: Simulaatio ekstraktiosta mittaustasoon asti 14 uA, 64 uA ja 110 uA virroilla

Kuva 40: Emittanssi virran funktiona IBSimulla simuloituna

töstä kuin yllä olevasta simulaatiosta, emittanssin arvot alkavat noin 9 mm mrad kohdalta
ja laskevat minimiin noin 3 mm mrad arvoon, josta emittanssi alkaa taas kasvamaan.
Eli emittanssikäyrän muoto käy hyvin yhteen simulaation ja teorian kanssa. Selkein ero
käyrien välillä on emittanssin minimin kohta ja leveys. Mitattu minimi on noin 30 µA
kohdalla ja simulaatiossa taas noin 75 µA kohdalla. Solenoidikonfiguraatiolla tehtyjä
mittauksia ei jatkettu tarpeeksi pienille virroille, jonka takia emittansille ei saatu minimiä
kuten oktupolikonfiguraatiolla. Kuvaajasta katsottuna kuitenkin näyttää, että emittansin
minimi on todennäköisesti lähellä oktupolikonfiguraation emittanssin minimiä. Tämän
tulkinnan puolesta puhuu se, että muiden parametrien ollessa samat on virran tiheys määräävä tekijä emittanssin kannalta. Molemmilla konfiguraatioilla tehdyissä mittauksissa
paine oli 9,0 · 10−3 mbar, plasmakammion jännite 10 kV ja einzel-linssin jännite 8 kV.
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Kuva 41: Emittanssi virran funktiona molemmilla magneettisilla konfiguraatioilla.
Ekstraktoitua virtaa säädettiin mikroaaltoteholla.

4.6

Ionien lämpötila ja teoreettiset emittanssit

Plasman ionien lämpötilat määritettiin mittaamalla Ar+ -ionin viritystilojen purkautumisesta syntyneiden 487,98 ja 442,6 nm emissioiden doppler-levenemät [45]. Mitatut
aallonpituudet olivat samat molemmille magneettisille konfiguraatioille. Solenoidikonfiguraatiolla mitatut lämpötilat olivat 0,9661 ± 0,5657 eV 487 nm aallonpituudelle ja
2,0430 ± 0,7154 eV 442 nm aallonpituudelle. Solenoidikonfiguraation lämpötilaksi saadaan siis 1,5 ± 0,5 eV. Oktupoliselle konfiguraatiolla mitatut lämpötilat ja virheet olivat
1,0502 ± 0,7710 eV ja 1,3442 ± 0,550 eV, samassa järjestyksessä kuin edellä. Yhdistämällä
lämpötilat saadaan 1,2 ± 0,5 eV.
q
1
bT r
Luvussa 2.3.3 johdetulla yhtälöllä T ,rms = 2 km
saadaan laskettua arviot lämpötilasta
vz
johtuvalle emittanssille. Hiukkasen z-akselin suuntaiselle nopeudelle vz käytetään luvussa
p
3.2 esitettyä yhtälöä, eli vz =
2V q/m. Nyt sijoittamalla V = 10 kV, m = 40 u,
−3
−19
r = 0.5 · 10 m ja q = 1.6 · 10
C saadaan solenoidikonfiguraatiolle 2,2 ± 0,3 mm mrad
ja oktupoliselle 1,9 ± 0,4 mm mrad.
Magneettinen emittanssi ei vaikuta kuin solenoidiseen rakenteeseen, koska oktupolikonfiguraatiossa magneettivuon tiheys on nolla ekstraktiossa. Magneettinen emittanssi saadaan
qB0 2
laskettua luvussa 2.3.3 johdetulla yhtälöllä: T ,rms = 8mv
r , missä q, vz ja r ovat samanarz 0
voisia kuin yllä olevissa emittanssin laskuissa. Magneettivuon tiheyttä arvioidaan luvussa
3.4 esitetyllä FEMM 4.2 - ohjelmistolla, jolla arvoksi saadaan noin 0,09 T. Sijoittamalla
yllä olevat luvut magneettisen emittanssin yhtälöön saadaan B,rms = 0,031 mm mrad.
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Vertailemalla solenoidisessa konfiguraatiossa magneettisen emittanssin ja lämpötilasta
johtuvan emittansin suuruuksia huomataan, että lämpötilasta johtuva emittanssi on yli
70 kertaa suurempi kuin magneettikentästä johtuva emittanssi. Lisäksi magneettikentästä
johtuva emittanssi on niin pientä ettei sitä pystytä mittaamaan, koska jo pienet vaihtelut
plasmassa aiheuttavat suurempia vaihteluita suihkun emittanssissa.

5

Pohdinta

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka magneettikenttätopologian muutos vaikuttaa mikroaaltoionilähteen suorituskykyyn. Suorituskyvyn mittarina toimii ionilähteestä
ekstraktoidun virran määrä sekä suihkun emittanssi. Teoreettisesti suihkun emittanssia
voi tarkastella kahden yhtälön avulla:

T ,rms

1
=
2

r

kb T r
m vz

ja B,rms =

qB0 2
r .
8mvz 0

Solenoidille saatiin lämpötilasta johtuvalla emittanssille tulos 2,2 ± 0,3 mm mrad ja
magneettikentästä johtuvalle 0,031 mm mrad. Oktupolikonfiguraatiolla emittanssissa ei
ole magneettista komponenttia. Lämpötilasta johtuva emittanssille saatiin tulos 1,9 ± 0,4
mm mrad. Oktupolikonfiguraation parametrejä optimoimalla päästiin noin 3 mm mrad
emittanssiin, joka on kohtuullisen lähellä teoreettisia tuloksia. On oletettavaa, että mitatut
tulokset ovat suurempia kuin teoreettiset minimit. Eroja tulosten välille tuottaa muun
muassa einzel-linssin ja avaruusvarauksen tuottamat aberraatiot.
Mittauksien perusteella magneettikenttäkonfiguraation vaihdos ei juuri vaikuttanut suihkun emittanssiin. Kuitenkin, kun konfiguraatioita vertailtiin samoilla parametreillä, tuotti
oktupolikonfiguraatio huomattavasti pienivirtaisempaa suihkua kuin solenoidikonfiguraatio, kuten kuvassa 41 on näytetty. Tuotetun virran määrän perusteella on kuitenkin
epätodennäköistä, että mikroaaltoionilähteiden perinteisissä sovelluksissa käytettäisiin
oktupolikonfiguraatiota solenoidisen sijasta. Emittanssimittauksissa esiin tulleet erot konfiguraatioiden välillä johtuvat todennäköisesti magneettikenttien aiheuttamista eroista
plasmassa. Lämpötilan ja magneettivuon tiheyden vaikutusten kvantifiointi emittanssiin
vaatii lisätutkimuksia etenkin ionilähteissä, joissa magneettivuon tiheys on huomattavasti
suurempi ekstraktion kohdalla.
Suihkun emittanssiin vaikuttaa myös käytetyn ekstraktiojärjestelmän reiän säde r. Reiän
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säteen vaikutusta on havainnollistettu kuvassa 42, jossa on käytetty solenoidikonfiguraatiolle saatua lämpötilaa T = 1,5 eV ja magneettivuon tiheyttä B = 0,09 T. Kuva
tuotettiin neljälle eri yhdenkertaisesti ionisoituneelle kaasulle: vety H, helium He, neon
Ne ja argon Ar. Kuvien tuottamiseen käytettiin kaavoja 88 ja 102. Vertailemalla kuvien
emittansseja huomataan, että suuremmilla ekstraktiorei’illä magneettinen emittanssi saa
jopa suurempia arvoja kuin lämpötilasta johtuva emittanssi, etenkin vedyllä. Tyypillinen
ekstraktioreiän säde kiihdytinfysiikan sovelluksissa on noin 2 mm (esimerkiksi [46, 44]).
Kuvasta huomataan myös, että suihkun hiukkasten massalla on suuri vaikutus emittansseihin. Pienempimassaisten hiukkasten emittanssi kasvaa säteen funktiona paljon
nopeammin kuin suurimassaisten hiukkasten. Valitettavasti tutkielman tekoon käytetyllä
laitteistolla ei pystytty tekemään vertailu suuremmalla ekstraktioreiällä, sillä se olisi
vaatinut uuden ekstraktiojärjestelmän suunnittelua ja rakentamista.

Kuva 42: Teoreettinen emittanssi ekstraktion reiän säteen funktiona neljällä eri kaasulla.
Vasemmalla kuvassa lämpötilaemittanssi ja oikealla magneettinen emittassi.

Mittauksissa on demonstroitu myös kuinka ionisuihkun hiukkasten massa-varaus-suhteella
M /Q on myös merkitystä suihkun emittanssiin [47], [48]. Vaikutus näyttäisi johtuvan
korkean varausasteen ionien keskittymisestä ionilähteen keskiakselille ja tämä vaikuttaisi
ekstraktioreän efektiiviseen kokoon [49]. Tämän tutkielman tuloksiin tällä ei kuitenkaan
ole merkitystä, sillä tuotettu suihku koostuu pääasiallisessa kerran ionisoituneista argon
atomeista, jolloin M /Q suhde pysyy vakiona kaikissa mittauksissa.
Tutkimuksessa tavoitteena oli myös testata diagnostiikkalaitteiston toimivuutta. Diagnostiikkalaitteisto koostui Allison-skannerista ja mittauksia varten kehitetystä ohjausyksiköstä. Allison-skannerin toimintaa tarkasteltiin luvussa 3.2, jossa päädyttiin varsin
suurelta kuulostavaan ∆x0 = 3,46 mrad tai ∆V = 22,3 V resoluutioon. Kuitenkin luvussa 4.1 esitettiin simulaatioiden ja mittausten avulla, että skannerilla saadaan tarkkoja
tuloksia mikroaaltoionilähteestä mitatulle suihkulle. Kuitenkin jatkotutkimuksille on tar62

vetta, koska varsinaista syytä emittanssin pienenemiseen ei löytynyt, kun resoluutiota
kasvatettiin. Suihkun analyysiä varten on myös tarkoitus kehittää graafinen käyttöliittymä. Käyttöliittymän avulla suihkun analysointi tulee nopeutumaan huomattavasti.
Analyysimenetelmänä käytetään luvussa 4.1 esitettyä metodia.
Tutkielman teko oli haastavaa useasta syystä. Työn aloituksen yhteydessä kesti huomattavan pitkään ennen kuin ohjausyksikkö ja tämän ohjaamiseen tarkoitettu käyttöliittymä
saatiin toimimaan halutulla tavalla. Laitteisto vaurioitui useamman kerran läpilyöntien seurauksena, jonka seurauksena ohjausyksikön piiri jouduttiin suunnittelemaan ja
rakentamaan uudelleen. Tuloksien analyysissä korostuu väistämättä mittauslaitteiston
monimutkaisuus, joka estää helppojen tulkintojen tekemistä.
Magneettikentän ja ionien lämpötilan vaikutusten tutkimusta ionisuihkun laatuun tullaan
jatkamaan fysiikan laitoksen ionilähderyhmässä. Tutkimukset jatkuvat ”Magneettikenttärakenteen
vaikutus ECR-ionilähteen suorituskykyyn” -hankkeessa, jossa tässä työssä esitetyt
mittaukset toistetaan muun muassa 6,4 GHz ja 18 GHz ECR-ionilähteillä. Jatkotutkimuksessa on tärkeää varmistaa, että mittaukset on tehty tarpeeksi suurelta alueelta. Tällöin
vältytään tilanteilta kuten luvuissa 4.5 ja 4.4 esitetyissä mittauksessa, jossa emittanssin
minimikohta jäi löytymättä.
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